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 JUSTIFICACIÓ A LA 1a. EDICIÓ  
 
 

És, sense dubte, la poesia, la més bella de totes les Lletres, la 
més dolça, la més harmoniosa. Des de l’oda sublim que exalça la 
victòria del triomfador i reparteix vida amb foc celestial, mitjançant 
lliures girs i accents grandiloqüents, fins al rígid sonet que -avar en 
veus i generós de significat- enclou un gran concepte en un espai 
força reduït, sempre exacte, elegant i enginyós. 

 
La poesia, el discurs poètic, és l’evocació d’una experiència, 

d’una impressió o d’una emoció. És una manera espiritual 
d’entendre el món -l’interior (el jo) i l’exterior (el tu)-. És una 
manera de comunicar-se... Però la poesia és també una elaboració 
lingüística, un joc més o menys disciplinat amb les paraules. El 
poeta treballa amb les possibilitats que li ofereix la llengua emprada 
per produir una forma, el poema, que provoqui o generi un plaer 
intel·lectual i estètic. Tenint en compte aquestes dues perspectives, 
podem definir la poesia com la formulació lingüística d’una vivència 
personal, d’una idea feliç, d’una emoció continguda... I el poema, 
com la forma literària en què s’actualitza el bell discurs de la poesia. 

 
Analitzem, però -des del propi criteri de l’autor- les suposades  

motivacions del poeta. Sovint, qualsevol poema comença essent, 
abans que tota altra cosa, un pretext proposat a la consideració del 
lector segons un cert punt de vista. Allò proposat no és pròpiament 
cap tema concret, ni tampoc res que hagi de desenvolupar-se d’acord 
amb cap to predeterminat, per molt ben definit que quedi, a la fi, el 
tema a tractar, i per molt apte que sigui, en darrer terme, el to amb el 
qual és exposat. Possiblement, és el pas del pretext al poema, i no 
pas el desenrotllament d’un tema ni l’exhibició d’un to, allò que 
constitueix la contextura fonamental, i regular, de l’art poètic. 

 
Però no sempre els esquemes són consistents. Altrament, tots els 

poetes, amb més o menys encert, posem l’atenció per la presència 
fortuïta de l’instant o conjuntura, l’interès per la circumstància 
efímera, la simpatia per tot el donat, encara que breu, en suma. 
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Malgrat tot això, hi ha solitud en la majoria dels poetes, hi ha 
desencís, hi ha pietat per a l’indiferent, hi ha enyorança de l’ahir i, 
endemés, del demà. 

 
Nogensmenys, com diu el Xavier Bru de Sala (pròleg a L’ombra 

rogenca de la lloba, de Gerard Vergés. Ed. PROA. Barcelona, 1982) 
cal “admirar l’enorme capacitat creadora, fabuladora, constructora, 
de què el poeta se serveix en l’espai del poema. En uns moments 
culturals en què el món es mou engavanyat per ismes presents o 
decrèpits, (el poeta) efectua una tria simple i arriscada, parla del que 
li sembla, quan vol i com vol. És l’aventura del creador solitari -el 
món, ell i els versos-, plena de risc i d’il·lusió, batent d’inspiració, 
amb l’amenaça de tots els ensopegalls que òbvia el desbrossat camí 
de les escoles. És l’escriptura amb el mínim de referents segurs, 
sense gaires punts de suport, la que té l’arrel en el pensament i en el 
sentiment de cadascú, en la cultura i en l’habilitat pròpies”. 

 
Cal també considerar que, com diria Joan Brossa, si en algun 

moment el poeta al·ludeix el sec de la pròpia angúnia, això no ocupa 
sempre la seva mentalitat aigua amunt. I continua el X. Bru: “El 
poeta, per parlar d’ell, necessita alambinar la veu que es manifesta 
en el poema, però no fins al punt de substituir la seva per la d’un 
altre -exercici d’un retoricisme poc perdonable avui dia-, sinó només 
fins al punt que l’hi quedi prou velada per tal que ja es pugui 
enrojolar sense que es noti, que és quan ja no cal enrojolar-se”. I és 
que el poeta, com tots el lírics al capdavall, només sap parlar d’ell 
mateix, encara que provi de dissimular; aleshores, és víctima de la 
seva pròpia veu i no es pot trair. 

 
D’altra banda jo defenso, junt amb el mateix autor (Literatura i 

literatures, Segones reflexions crítiques sobre la cultura catalana. 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1987), que “els poetes, sense 
cap necessitat d’abandonar la poesia, però tenint en compte, 
repeteixo, que ha passat a ésser una activitat privada, mirin 
d’aprendre els mecanismes pels quals es regeix la composició d’una 
lletra de cançó, cosa ben senzilla per a molts d’ells, i n’escriguin de 
tan bones com puguin. La cançó, que és una lletra, una música i un 
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intèrpret, agrairà que li resolguin un problema evident i tothom, 
sense dubte, hi sortirà guanyant”. 

 
També, amics meus, és probable que alguns se sorprenguin per 

aquesta desconeguda i potser que "extravagant" afecció meva 
d'escriure poesies, especialment si han tingut l'avinentesa de llegir 
altres obres "feixugues" del mateix autor, de tarannà absolutament 
dispar. Malgrat això, crec amb el Dr. Joan B. Manyà, vell amic i 
admirat teòleg, que "no hi ha ningú, ni l'intel·lectual més eixut, que 
no hagi sentit pel decurs de la vida moments d'emoció lírica. 
Accidents joiosos o tristos o simplement admiratius, simpaties, odis, 
etc., posen a voltes en vibració la consciència més seca i tancada, i 
exciten la imaginació i la fan esclatar en somnis, anhels, ideals de 
recordança o de futurició, en els quals s'esplaia l'ànima i s'hi deté 
encisada" (Les meves confessions. Tortosa, 1965, pàg. 183). 

 
¡Tants i tants poetes, companys nostres que mai no coneixerem, 

dels qui mai no en sabrem res, perquè mai no van dir prou, mai no 
varen gosar confessar-se a si mateixos, ni molt menys van veure’s en 
cor d’escriure tot allò que sentien, tot allò que volien o estimaven, i 
tot allò que sabien, en la seva ignorant i infinita saviesa! 

 
Avui, estimats lectors, trobareu aquí uns versos catalans més o 

menys endreçats, amb notes i comentaris, escrits per aquest 
lletraferit que us parla, inspirats en algunes composicions en prosa 
d'un dels més grans literats del nostre temps: Jorge Luis Borges 
(1899-1986). Tot just amb el Gerard Vergés, que prologà la primera 
edició que es féu d'ells, sóc de l’opinió que és en l’elecció dels grans 
temes que commouen el cor de l’home -el temps, la immortalitat, 
l’amor, el destí- on rau el senyal inequívoc de l’autèntica poesia. 
Però també, des de l’impuls primer, cal muntar les bastides i 
construir la casa per a ser habitada, cal incardinar-se la continuïtat i 
l’aprofundiment, cal que tot un seguit de nous brots doni sentit i vida 
a aquesta lleugera pluja primaveral; per això hem d’animar a la gent 
jove a treballar la poesia. Tanmateix, serà l’avenir inexorable qui 
dirà si hi havia saó o no la hi havia. 
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Des d’aquestes línies i en el marc limitat d’aquestes reflexions, 
vull evidenciar també el meu reconeixement a Marc Curto per les 
seves magnífiques il·lustracions i, en general, a totes aquelles 
persones que s’han interessat per aquesta publicació, aportant 
suggeriments i valuosos consells adreçats a la millor consecució 
d’una vella il·lusió nostra.  

Jo crec que, en general, el poeta prefereix ignorar els mals 
presents o futurs i parlar de les dolçors del record, com si això 
l’ajudés a viure. Però una cosa, al cap i a la fi, sí crec tenir prou 
palesa: onsevulga que hagi poetes existeix una edat d’or. I 
gronxollejant per aquest nivell, que és com una illa espiritual 
caiguda del cel, deambula el cor del poeta i es troba allí tan al seu 
gust, que el seu millor desig fóra no tenir que abandonar-la mai. 

  
Oh illa de gràcia, de frescor i de joia, edat d’or dels poetes! Que 

sempre et trobi, també jo, en ma pobra vida, mar de dol; i que la teva 
brisa m’ofereixi la seva lira, igual que el trinar del rossinyol i el cant 
màgic de l’alosa en el sol blanc de la matinada...! 
 

Tortosa, 1993 
 L’AUTOR 
 
 
 
NOTA A LA SEGONA EDICIÓ: 
 
 En aquesta segona edició he omès el pròleg original de Gerard 
Vergès, ja que majoritàriament es referia als "altres poemes" que ara 
no es publiquen. He afegit, això sí, unes notes a peu de plana que 
completen les anomenades "notes al text poètic" per tal de donar, a 
la nostra obreta, un caràcter més il·lustratiu i exacte. 
 
 L’AUTOR, 
 maig de 2012.  
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PART PRIMERA 

 
 

 

El somni blau del minotaure 

 
 
 
 
I 
 
 

1  El misteriós passatger, d’exhaurit esguard, 
 embarcà un matí a Creta i morí a la mar; 
 tenia el cos de brau i el cap d’home * 
 i li donàrem sepultura a l’illa de Malta.* 
 
5  Per les clares nits mediterrànies, 
 mentre un llevant suau bellugava el vaixell, 
 amb un rerafons continu d’ones i de plata, 
 melangiós, m’explicava el següent: 
 
  “Recordo, amic, que els meus treballs començaren 
10 a un jardí penjant de Tebes Hekatómpylos,* 
 a l’època llunyana de l’emperador Dioclecià,* 
 després d’haver militat (per cert, sense glòria) 
 a les ferotges guerres egípcies. 
 
  Alexandria, sotmesa i ultratjada, 
15 implorà debades la pietat del Cèsar: 
 les terres conquerides, a sang i foc, 
 van ésser ofrenades als déus plutònics 
 junt amb d’altres sacrificis humans i animals.* 
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  Marc Flamini Flavi, procònsol de Getúlia,* 
20 tribú militar de les legions de Roma,* 
 fent gala noble de la seva generositat 
 em va aportar cent soldats i prou queviures. 
 Però la febre i la màgia mataren els meus homes 
 i jo em vaig internar al desert roent, 
25 cercant afanyosament la font de la immortalitat.* 
 
  Conten, sovint, els homes vells i savis 
 (però Déu misericordiós en sap més) 
 que la font es troba al bell mig d’un laberint 
 -sa remor s’enlaira d’algun pati invisible- 
30 amb escales de graons d’alçària inconstant, 
 amb un nombre infinit de pous i revoltes, 
 portes i passadissos incommensurables, 
 que manà bastir als seus mags i arquitectes, 
 temps enllà, el poderós rei de Babilònia. 
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35  Dita obra és tan perplexa, dubtosa i subtil 
 que els barons més prudents no gosen entrar-hi 
 i els que ho fan es perden irremeiablement. 
 
  Per això, bon amic, encara jutjo 
 que l’esmentat laberint és un gran escàndol, 
40 car la confusió, el misteri i la meravella 
 són pròpies de Déu i no mai dels homes. 
  
  Algú em va recordar la planura elísia 
 que s’estén, desafiant, al terme de la terra, 
 on la vida dels homes esdevé perdurable; * 
45 algú els cims d’argent on neix el riu sagrat * 
 que, murmurant entre els joncs de la riba, 
 s’entortolliga per turons i fondalades 
 dels quals estadants viuen més de nou segles. 
 (Tanmateix, en el decurs dels segles tot canvia: 
50 les muntanyes s’aplanen, els rius es desvien, 
 les ciutats desapareixen, la mar s’arrossega, 
 fins i tot, gronxolejant per l’univers, 
 la grandària dels astres coneix mutacions). 

 
 

II 
 
  Clarejava el dia a l’encegadora planura; 
55 el silenci era hostil i quasi perfecte, 
 quan vàrem sortir d’Arsinoe cap a les muntanyes.* 
  
  M’havia vist forçat per les circumstàncies 
 a contractar mercenaris grecs per a l’empresa, 
 que es deien antics coneixedors dels camins, 
60 però que varen ésser els primers a desertar, 
 fet que em va obligar a exercir la severitat.* 
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  Sense treva, successivament, ens endinsàrem 
 en el país sutjós dels troglodites 
 (que devoren serps crues amb fang d’ossos 
65 i no gaudeixen -oh vil ignorància!- 
 del civilitzat comerç de la paraula) * 
 i en el dels garamants pilosos 
 (nissaga roïna, bestial i luxuriosa, 
 que beuen sang freda i es nodreixen de lleons). 
 
70  Travessàrem regions bàrbares i ignotes, 
 on la terra cruel és mare de fantasmes. 
 Endemés fatigàrem altres deserts, 
 on el viatger ha d’usurpar hores a la nit, 
 puix que el fervor del dia esdevé intolerable. 
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75  Malgrat tot i les meves advertències, 
 alguns temeraris dormiren més del compte 
 amb el seu rostre adust exposat a la lluna 
 (que era del mateix color de l’arena) 
 i la febre els devorà furientment. 
 
80  Però també en l’aigua depravada de les cisternes 
 no pocs dels meus companys -potser els millors- 
 van beure, per engany, la bogeria i la mort * 
 (la glòria sigui amb Aquell que no mor!). 
 
  Un valent centurió em va advertir 
85 -sota els efectes del vi i de l’amistat- 
 que els sediciosos eren àvids i gelosos 
 de venjar la crucifixió d’un d’ells.* 
 
  Poc després, a trenc d’alba, arribà un genet: 
 fosca sang brollava del seu pit; 
90 venia de l’orient i rodolà a terra prop de mi, 
 ja que una fletxa cretenca l’havia ferit. 
 Encara tingué temps, abans de morir,* 
 de pronunciar en llatí i amb veu insondable, 
 el nom eteri de la Ciutat dels Immortals.* 
  
95  Vaig lamentar força no poder escriure 
 l’epitafi just sobre la tomba del guerrer: 
  Terribilis visu facies, sed mente benignus, 
  Longaque robusto pectores barba fuit! * 
 
  Aquell vespre vaig fugir del campament, 
100 entre la negra broma i el vent del nord, * 
 amb els soldats fidels i els cavalls de ferro, 
 i vagàrem pel desert fins que els vaig perdre, 
 envoltat de torbs de sorra i de la nit infinita. 
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 (Ara, bon amic, al capvespre de la vida 
105 crec que, sense vanaglòria -si més no amb orgull-, 
 puc proclamar les belles paraules d’Homer: 
 Jo també vaig ésser un d’aquells, 
 si és que tot no fou només un somni). 
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III 
 
  Alguns dies vaig ensopegar per les pedres, 
110 havent deixat el camí a l’arbitri del cavall, 
 ebri de solitud, d’horror, de fam, de set, 
 sense trobar l’aigua de salvació i de vida 
 (o potser un sol dia, gegant, multiplicat pel sol,* 
 encara que també per la set i per la por de la set); 
115 un sol que escalfava la forassenyada planura 
 mentre l’arena fosca cremava sota els meus peus. 
 
  Vaig caure a terra -ho sap Déu- mil vegades, 
 copejant-me brutalment contra les roques aristades, 
 enfonsant-hi en elles la meva cara ensangonada, 
120 somiant en laberints inextricables, 
 en turments salvatges, en monstres i en dolor. 
 
  Un dia o una nit -pel cas era igual- 
 creia que somiava i em vaig desvetllar. 
 Nogensmenys, tot fou inútil. Algú em va dir: 
125 no has despertat, oh minotaure!, a la vigília, 
 sinó a un somni etern, anterior al darrer; 
 dit somni, a la vegada, està dintre d’un altri, 
 aquest dins d’un altre i així fins a l’infinit, 
 que és el nombre de grans de sorra del desert: 
130 el camí que hauràs de refer és interminable 
 i moriràs, sens dubte, ans de despertar realment. * 
 
  Abans de perdre’m, un cop més, en els deliris, 
 incapaç de recuperar ni de fruir 
 de l’abrigall rellent de les cavernes, 
135 despullat i estès damunt la ignorada arena 
 vaig deixar, inerme, que el sol i la lluna 
 juguessin cruelment amb el meu atziac destí. 
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  Els troglodites, infantils en la barbàrie, 
 (endebades els vaig suplicar que em fessin mort) 
140 no m’ajudaren ni a sobreviure ni a morir. 
 Solament ressonava, a les meves orelles, 
 aquell versicle patètic del Miserere: * 
  Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, 
 et in peccatis concepit me mater mea. * 
  
145  Vareig pensar en els genets mongols, 
 que volien fer del món camp de pastura 
 i després, al cap dels anys, envelliren 
 a les mateixes ciutats que delejaven destruir.* 
 Vaig comprendre també -quan?, no ho recordo- 
150 que un destí no és pas millor que un altre 
 però que tots hem d’acatar allò que portem dins. * 
 
  Ningú és algú, tots ho som tot; 
 la vida és somni i la mort és vida, 
 un sol home immortal és tots els homes. 
155 Ja ho va dir, amb raó, en Corneli Agripa: 
 sóc déu, sóc heroi, sóc filòsof, sóc dimoni, 
 però, a més, sóc viu, sóc àngel i sóc poeta, 
 fastigosa manera de dir que no sóc!. * 
 
  Així, a poc a poc, anaren finant els dies, 
160 possiblement els mesos, gairebé els anys, 
 en un món sense memòria i àdhuc sense temps. 
 (És conegut que, des dels orígens del món, 
 l’home ha tingut por i malfiança del temps,* 
 però el temps només tem les piràmides). * 
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165  Oh!, què lluny estava jo de ma terra nadiua, 
 on són dolces les fonts, les llums i la gent, 
 on juguen els infants entre crits i rialles, 
 on semblen mars d’or els camps de forment, 
 on llisquen els rius entre les valls i els pollancres, 
170 on canten a les flors, els ocells, sa joia somrient... 
  
  I ara que intueixo la meva mort propera, 
 quin serà el meu esperit?” -preguntava-;  
 “serà un brau, un home o una fera?. 
 És això el que m’espera enllà de la mort?;* 
175 serà un home gris amb el cervell de brau?, 
 o poder serà un brau amb el semblant d’home?: 
 aquest és el millor desig del meu somni blau”. 
  
  Pobre minotaure que morires a la mar!: 
 la vida et va portar per viaranys atzarosos. 
180 Parlo d’ahir. De molts segles abans. 
 La mitologia condueix per camins de tota mena, 
 car, com ja digué el poeta madur: 
 “...abans roselles en sembrats d’avena, 
184 abans estels en firmaments d’atzur”. * 
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PART SEGONA 
 
 

La ciutat dels immortals 

 
 
I 

 
185  Em vaig llevar poc abans de l’alba, 
 mentre moria, en silenci, una nit d’estiu, 
 quan els meus esclaus encara dormien 
 i el sol de foc àdhuc no cremava l’horitzó, 
 decidit a descobrir, per difusos deserts, 
190 la secreta Ciutat dels Immortals, 
 que és plena de baluards, amfiteatres i temples. 
 
  Ésser immortal pot ser quelcom fútil: * 
 menys l’home, totes les criatures ho són 
 ja que ignoren, essencialment, la seva mort; 
195 l’espaventós és, sens dubte, saber-se immortal. * 
 
  Realment, desconec si alguna vegada 
 vaig creure en la Ciutat dels Immortals: * 
 potser, aleshores, ja vaig tenir prou 
 en la tasca obsessiva i àrdua de cercar-la. 
 
200  Sé, al respecte, que m’acusaven de follia, 
 fins i tot de supèrbia i de misantropia. * 
 Però aquestes grolleres imputacions 
 (que jo castigaré tan aviat com s’escaigui) * 
 eren, mesquinament, irrisòries i falses. 
 



 

 21 

205  La idea de vagar per deserts i laberints, 
 o de travessar regions bàrbares i ignotes 
 on sojornen les tribus augiles i els sàtirs,* 
 nissagues d’homes cruels i luxuriosos 
 que només veneren el raig i el Tàrtar 
210 -tal com m’anunciava el minotaure 
 una estelada nit per sobre el mar- 
 o que dites contrades poguessin albergar 
 una ciutat noble, rica i famosa, 
 sempre em va semblar força inconcebible. 
 
215  Malgrat la pruïja posada en la qüestió, 
 no tothom recolzava les meves idees: 
 a Atenes vaig conversar amb filòsofs 
 que sustentaven la funesta teoria 
 que perllongar la vida carnal dels homes 
220 era, també, allargar la seva agonia 
 i, fins i tot, multiplicar les seves morts. 
 
  Però m’havia assegurat el minotaure 
 -referint-se a la seva remota pàtria- 
 que era una planura a l’altra banda del Ganges 
225 on hom comentava una antiga llegenda 
 segons la qual si algun mortal caminava 
 vers l’occident tenebrós, on fineix el món, 
 atenyeria el riu sagrat, de ribes arbrades, 
 les aigües del qual donen la immortalitat. 
  
230  Els fets haguts i circumstàncies ulteriors 
 han deformat, fins a l’indicible, 
 el record llunyà de les primeres jornades. 
 
  Abandonant els meus deliris sobre l’arena, 
 vaig somniar amb un exigu laberint, * 
235 que profanava amb les primeres llums del dia. 
 Fulgurant d’una faisó inenarrable, 
 al seu centre hi havia un càntir d’or; 
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 els meus ulls el veien, les mans gairebé el toquen, 
 però la humida inextricabilitat 
240 i la foscor de les galeries de pedra 
 em van fer pensar que moriria, 
 mústigament, abans de gaudir-ne d’ell. 
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  I així, decebut, confós i esgotat el rostre, 
 vagava fins a la declinació de la tarda 
245 en què, implorant a grans veus el socors diví, 
 donava amb la salvació i la porta exterior. 
 
 

II 
 
  A la fi d’aquest estrany malson, 
 em vaig veure estès en un nínxol granític, 
 excavat al faldar vertical d’una muntanya, 
250 amb les parets rellisquents i polides 
 (abans, però, pel temps que per la indústria). 
 
  Fuetejada pel vent udolant del desert, 
 a les vessants burelles creixia l’euforbi, * 
 l’herba màgica que anul·la tots els verins. 
 
255  La set i el dolor m’abrusaven el cor. 
 
  Relluent, al fons obscur del penya-segat, 
 es cargolava, mansament, el riu sagrat. 
 A l’oposat marge s’erigia, 
 formosa, inassequible per al temps, 
260 resplendent sota l’últim sol o sota el primer, 
 desafiant i ben conscient de sa grandesa 
 (malgrat tal pretensió Déu és més gran) 
 la cobejada Ciutat dels Immortals. 
 
  Vaig veure columnes, arcs i frontispicis, 
265 estàtues de monstres i feres salvatges, 
 també fòrums, circs i avingudes 
 traçades amb perfecta geometria, 
 així com homenets de pell grisa, nus, 
 vianants terrosos de furtiu esguard 
270 que, atenent a la relació del minotaure, 
 pertanyien a la nació dels troglodites 
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 (que infesten les riberes del golf aràbic 
 i la penombra de les balmes etiòpiques). 
  
  Per la seva coneguda bestialitat, 
275 no em vaig meravellar del seu mutisme 
 com tampoc del fet que devoressin serps. 
  
  Davant la repugnància que m’inspiraven 
 la humilitat i misèria dels troglodites, 
 així com llur roïnesa primitiva, 
280 em recordaren la marrida imatge d’Argos, 
 el vell gos moribund de l’Odissea. * 
 
  Després, amb el temps, vaig poder comprendre 
 que eren invulnerables a la pietat: 
 en efecte, un d’ells va caure dins un pou; 
285 no podia ni malmetre’s ni morir, 
 però la fam i la set el consumien viu 
 i els seus alarits diüturns esglaiaven les nits. 
 Abans de llençar-li una corda, doncs, 
 van haver de transcórrer més de cent anys. 
  
290  Famèlic, a ulls clucs i desesperat, 
 la urgència de la set em féu temerari; 
 lligat de mans i peus, com un captiu,  
 vaig deixar-me caure sobre les aigües 
 per abeurar-me com un animal més, 
295 mentre acorrien a la meva memòria 
 aquelles mítiques paraules gregues: 
 “els rics i feliços teucres de Zeleia 
 que beuen les negres aigües de l’Esepos...” * 
  
  Un dia, amb el llos tallant d’una roca, 
300 em vaig poder desfer dels meus lligams. 
 Un altre, en aixecar-me, vaig pidolar 
 per primer cop, amb coïssor i prevenció, 
 una immunda ració de carn de serp. 
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  Un altre jorn vaig decidir-me a creuar el riu, * 
305 fins arribar a l’ombra negra dels murs 
 que, majestuosos, envoltaven la Ciutat; 
 però em va aturar una mena d’horror sagrat, 
 puix tot em feia pensar que aquelles obres, 
 d’antiguitat i raresa extraordinàries, 
310 eren fàbrica dels déus i no dels homes. 
 
  Set magnes portes d’argent i pedreria 
 marcaven l’accés i afranquien els murs. 
 Per damunt d’ells i des d’un turó rocallós 
 vaig albirar arquitraus, sòlids contraforts, 
315 capitells, gàrgoles, frontons triangulars, 
 arcs boterells, pinacles i gosades voltes, 
 que presagiaven un urbanisme original: 
 confoses pompes de granit i de marbre!  
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III 
 
  Vaig residir tres segles a la Ciutat, 
320 però les nits i els dies se’m feren molt llargs. 
 És clar que no em mancaven distraccions: 
 corria pels carrers fins que, marejat, 
 m’estavellava i rodolava a terra, 
 o bé m’amagava a les cantonades 
325 com fent veure, fal· laçment, que em buscaven. 
 
  De vegades simulava estar dormint, 
 amb els ulls tancats i el cos immòbil, 
 fins que la respiració es feia poderosa 
 i la lluna refulgia a dalt del cel. 
330 Hi havia terrats dels quals em deixava caure 
 fins que les meves robes exsudaven sang. 
 
  Abillats de grans dalmàtiques i provinents 
 de cadascuna de les portes de la Ciutat, 
 cada set anys em visitaven set homes, 
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335 o sigui, en total, més de quaranta vegades 
 (ignoro si això és real o només oníric) 
 fet que jo aprofitava -imaginàriament- 
 per a mostrar-los els soterranis i la casa, * 
 notable tant per la seva singularitat 
340 com pel fet que no albergava un sol moble 
 (falten a la veritat els que afirmen 
 que a Malàisia n’hi ha una altra de pareguda).* 
 
  Els sentia enraonar enllà de la porta 
 i corria, joiosament, a buscar-los. 
345 Amb grans reverències, sempre els deia: 
 “ara tornem a la cruïlla precedent”, 
 o bé “ara donarem un tomb per l’estança”, 
 o bé “ara desemboquem a un altre pati”, 
 o bé “ara veurem un pou que s’omplí d’arena”, 
350 o bé “ara aprecieu com el camí es bifurca”. 
 
  Al capdavall d’una vasta jornada,  
 a força de fatigar passadissos, patis, 
 escales d’alçària inconstant, sales buides * 
 i polsegoses galeries de pedra, 
355 arribàvem al carrer gris on admiràvem 
 els estilobats del temple i el cel blau.  
 
  Tots els altres edificis de la Ciutat 
 presentaven una arquitectura demencial, 
 on abundava el passadís sense sortida,  
360 la finestra tapiada, l’escala inversa 
 (amb esglaons i balustrada cap avall) 
 que, adossada a un mur gegant, no arribava enlloc, 
 o la porta que donava a un pou insondable, 
 o la torre irreal d’alçada infinita. * 
 
365  No hi ha plaer més complex que el pensament propi * 
 i a ell ens lliuràvem els immortals * 
 enmig d’una esbalaïdora i lànguida quietud; 
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 recordo algú a qui mai no vaig veure en peu: 
 un petit rossinyol, cançoner i riallós,* 
370 niava permanentment damunt el seu pit. 
  
  Ja el sol s’havia amagat per les muntanyes, 
 quan contemplant el riu lluent des de les muralles, 
 cenyit de remorosa pollancreda, 
 pensava que el nombre de rius no és infinit: 
375 un viatger immortal que trepitgés el món, 
 finiria, sens dubte, per beure’n de tots. 
  
  Altres capvespres, amb certa sovintesa, 
 mentre l’astre rei encenia els cims propers 
 i els ocells emprenien sa retirada 
380 pels camins eteris de l’aire i de la mar, 
 em venia al cap aquest pensament: 
 “existeix un riu que atorga la immortalitat; 
 com sigui que hi ha un corol·lari segons el qual 
 tota cosa està compensada per una altra, * 
385 ha d’existir un altre riu a una altra regió * 
 tal que les seves aigües l’esborriguen”. * 

 
 

IV 
 
  Empenyat, en part, per aquests raonaments 
 i amb vocació innata de peregrinar pel món, 
 vaig recórrer nous regnes i nous imperis. 
 
390  Al segle novè de la nostra era, 
 vaig participar, amb el gran Alchwarizmi 
 (màxim exponent de l’escola de Bagdad), * 
 per exprés encàrrec del califa Al-Mamún, 
 en la mesura del grau del meridià. * 
 
395  A la tardor de l’any mil seixanta-sis 
 militava, amb bravesa, al pont de Stamford, 



 

 29 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ja no recordo si al costat de Harold * 
 o al d’aquell infaust Harald Hardrada 

 (que tan sols i amb penes va poder conquerir 
400 cinc peus esquifits de terra anglesa). 
 
  Dos segles després d’aquests fets gloriosos, 
 a un recòndit raval de Bulaq, 
 vaig transcriure, amb pausada cal· ligrafia, 
 en un idioma que ja he oblidat 
405 (però també en un alfabet que ignoro) 
 la vella història de Simbad el marí *  
 i l’odissea de la Ciutat de Bronze. 



 

 30 

  Recordo haver discutit amb Raimon Llull * 
 -a primers de la catorzena centúria- 
410 les fecundes aplicacions de l’aritmètica, 
 així com l’origen lunar de les marees 
 que molts anys després contrastaria amb Kepler. * 
  
  A un pati de la presó de Samarcanda * 
 (a l’extrem sud-oriental del Turquestan) 
415 he jugat als escacs amb gran fruïció. 
 A Bohèmia, al bell mig de valls i de muntanyes, 
 he professat l’astrologia i la màgia. * 
   
  He residit a Kolozsvàr i a Vladivostok, * 
 on exercia la medicina i l’alquímia. 
420 A Aberdeen, pel mil set-cents catorze, * 
 vaig decidir subscriure’m i freqüentar 
 els sis volums de la Ilíada de Pope. * 
  
  A l’hivern de mil vuit-cents vint-i-nou * 
 recordo estar fugint de les hosts de Lavalle 
425 pels confins pregons de Rio Grande do Sul, 
 arrossegant, per camins i llaçades, 
 un sabre de les guerres del Perú i del Brasil. * 
  
  A les darreries de mil vuit-cents setanta * 
 vaig ser ferit per franctiradors francesos 
430 a l’espessor dels boscos de Marchenoir, 
 sense complicacions per la meva salut 
 (com pot parèixer obvi recalcar). 
 
  A l’estiu de mil nou-cents noranta-dos, 
 l’autocar que em portava, en viatge organitzat, 
435 per la costa occidental de la Mediterrània, * 
 es va aturar junt a la carretera. 
 A les rodalies de l’àrea de descans, 
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 vaig veure un cabal sonor d’aigua clara 
 que m’abellia provar, mogut pel costum. * 
  
440  En retornar, després, per un camp de tarongers, 
 enmig d’efluvis de llum i de verdor, 
 una branca espinosa em lacerà la mà. 
 L’accidental dolor em semblà molt viu; 
 vaig mirar-me els dits i els braços amb sorpresa, 
445 mentre se’m formava una lenta gota de sang, 
 vivaç i força dissemblant d’altres vegades. 
 “De nou sóc mortal -vaig repetir-me-; 
 ara ja em torno a parèixer a la resta d’homes”. * 
 
  Al cap d’un any he revisat aquests manuscrits 
450 en la solitud d’una habitació d’hotel: 
 em consta que s’ajusten a la veritat. 
 D’altra banda no és rar que el temps m’hagi confós 
 i, fins i tot, obliterat de la memòria 
 el nom de certes situacions i personatges.  
 
455  He vist, també, apuntar el dia per la finestra, 
 tenyint de rosa i groc les ones de la mar 
 i he recordat, amb nostàlgia infinita, 
 els jardins penjants de Tebes Hekatómpylos, 
 altres aurores al desert, el riu sagrat, 
460 la Ciutat dels Immortals, els troglodites, 
 el laberint i el càntir d’or, el minotaure 
 i aquell campament militar front al Mar Roig, 
 on la febre i la màgia mataven els seus homes. 
  
  Ai paraules que reflecteixen els meus somnis! 
465 Paraules de vida i mort. Tan sols paraules. 
 Ai imatges tendres de moments passats, 
 que encara són triomfants a la memòria! 
 La vida al llarg del temps és joc de focs i cendres; 
 de riure i plany, de llums clares i grisenques. 
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470  Gairebé al capvespre de ma vida 
 ja no em resten imatges, només paraules: 
 paraules relatores d’una història 
 que amb el temps esdevindrà interminable. 
 Aquesta és la més valuosa almoina 
475 que m’aportaren les hores i els segles. 
  
      A Gerard Vergés 
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- (*) NOTES AL TEXT POÈTIC - 
 

 3 Han estat diverses les concepcions formals del 
minotaure, segons les èpoques i els autors que l’han 
referit. Mitològicament, tenia el cap i el coll de brau i 
el cos d’home, i era fill de Pasifae (esposa de Minos) i 
d’un brau diví que Posidó1 havia donat al propi Minos 
amb la condició que el sacrifiqués al seu honor. El 
bandarra d’en Minos, en compte de complir el desig 
del déu, el substituí per un altre brau dels seus ramats. 
Aleshores, Posidó, enfurismat, inspirà a Pasifae un 
amor forassenyat cap a l’animal, fruit del qual va 
néixer el minotaure. Aquest vivia tancat al laberint de 
l’illa de Creta, on es nodria de carn humana (com es 
veu, no feia règim de colesterol) i, tots els anys, rebia 
el tribut de set joves atenesos d’ambdós sexes als quals 
devorava, fins que Teseu aconseguí penetrar al laberint 
i matà la mala bèstia. 

  Dant Alighieri (1265-1321), l’immortal autor de la 
Divina Comèdia, l’imaginà amb el cos de brau i el cap 
d’home, i puc donar fe que, realment, així era el que jo 
vaig conèixer navegant per la Mediterrània. Borges (La 
casa de Asterión) posa en boca de Teseu el següent: Ho 
creuràs, Ariadna?: el minotaure gairebé no es defensà 
(conseqüència, possiblement, de la mala alimentació). 

 
 4 M’explicà el minotaure, abans de morir, que 
absorbida per l'imperi comercial fenici del s. XVIII al 
IX aC, l’illa de Malta fou influïda per Grècia i ocupada 
consecutivament per Cartago, Roma (218 aC), els 
vàndals (454), els ostrogots (494), Bizanci (533) i 
l'emirat de Kairouan (~870). Després he sabut que 

                                                 
1 Déu del mar, dels llacs i dels terratrèmols, protector dels navegants però alhora 
causant de fortes tempestes i terribles naufragis. Fill de Cronos i Rea, estava casat 
amb Amfitrite, si bé va tenir nombrosos amors, dels quals nasqueren éssers 
prodigiosos com ara el ciclop Polifem o Pegas, el cavall alat. És representat amb 
barba, armat amb el trident, sovint damunt un carro tirat per uns animals mig 
cavalls mig serps i envoltat per peixos, dofins, nereides i genis marins. 
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conquerida per Roger de Sicília (1091), la població 
musulmana estigué sota vassallatge fins que fou 
expulsada (1245-49) de l'illa per Frederic II. El 1266 
passà a Carles d'Anjou. La proximitat i la dependència 
de Sicília en què es trobaven Malta i la veïna Gozzo 
feren que, en caure el regne sicilià en poder de Pere II 
de Catalunya-Aragó, els maltesos reconeguessin el nou 
sobirà (1282). L'any següent, Carles I de Nàpols intentà 
de fer servir Malta com a base per a reconquerir Sicília, 
però l'intent fou desfet per Roger de Lloria (o Llúria) i 
el seu estol ( batalla de Malta) i Manfredí Lancia 
reconquerí la resta de l'illa. Un nou intent angeví, el 
1287, no tingué conseqüències. Quan Jaume II de 
Catalunya-Aragó renuncià a la corona de Sicília a favor 
del seu germà més jove, Frederic (1296), Malta i Gozzo 
passaren a poder d'aquest, bé que, de fet, continuaren 
en l'àrea econòmica i comercial catalanoaragonesa. El 
1345 fou creat el consolat català de Malta. Durant el s. 
XIV, els reis de Sicília concediren reiteradament les 
illes a nobles i a membres de la família reial, contra la 
voluntat de llurs habitants, que volien mantenir-se dins 
la jurisdicció reial, cosa que assoliren de vegades d'una 
manera efímera. Joana I de Nàpols, en apoderar-se 
d'una part de Sicília, pretengué la possessió de Malta i 
Gozzo, i les infeudà (1357) al florentí Niccolò 
Acciaiuoli; la derrota de la seva expedició evità aquest 
canvi de sobirania. Aquesta etapa de dominis senyorials 
arruïnà profundament les illes. En recuperar Sicília 
com a hereu de Martí el Jove (1409), Martí l'Humà 
recobrà també les illes de Malta i Gozzo, que des 
d'aleshores romangueren dins la corona 
catalanoaragonesa. El 1522 l’emperador Carles V cedí 
l'arxipèlag maltès a l'orde de l'Hospital, que havia estat 
obligat a abandonar l'illa de Rodes als turcs; hi 
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romangué fins el 1798, que fou ocupada per Napoleó. 
Fou emmurallada per Parisot de La Vallette (1557-68) i 
palesà la seva vàlua estratègica davant l'expansió turca 
per la Mediterrània en resistir l'assalt del 1565. El 1800 
fou conquerida per la Gran Bretanya, de la qual 
esdevingué la primera base naval en la ruta cap a les 
colònies d'Orient. El 1813 els seus habitants reberen la 
ciutadania britànica, i l'any 1921 assoliren —després de 
diversos aldarulls— una constitució que els atorgava 
una certa autonomia, bé que això no evità noves 
tensions amb els britànics. 

 
 
 10 Cal no confondre aquesta ciutat egípcia amb la 

homònima grega (a la Beòcia) fundada per Cadmos al 
1589 a. de C., conquerida pels lacedemonis, alliberada 
per Pelòpides i Epaminondes, arrasada per Alexandre 
el Gran2 i reconstruïda posteriorment per Cassandre. La 
que ens ocupa, nogensmenys, era la més gran i famosa 
ciutat de l’Egipte antic, situada a la vora del riu Nil, a 
un lloc corresponent a les actuals Luxor o el-Uqsur i 
Karnak. Fou capital d’Egipte sota els reis de l’onzena 
dinastia fins a la vintena, anomenades, per aquesta raó, 
“dinasties tebanes”. Estava dotada de monuments 
gegantins, que han pogut resistir l’acció depredadora 
del temps i la imperdonable dels homes. Denominada 
Tape pels egipcis, No-Amon o ciutat d’Ammon a 

                                                 
2 El pas d'Alexandre per l'orient tingué com a conseqüència una extraordinària 
expansió de l'hel· lenisme, barreja i descomposició del món clàssic grec amb una 
amplíssima influència oriental, que perdurà fins i tot sota l'imperi romà i a les 
fronteres extremes encara fins més tard, com ho demostra l'art del Gandara. La 
vella democràcia grega fou absorbida per una concepció divina del poder reial, 
absolut, concepció que més tard influí decisivament en homes com Anníbal o com 
Juli Cèsar. La seva mort representà la desmembració d'aquell gran imperi en 
diversos regnes locals, governats pels sàtrapes o els seus generals, que hom coneix 
amb el nom comú de diàdocs. Els més importants foren els selèucides a Síria i a 
l'orient, i els làgides a Egipte. 
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l’Antic Testament i Diòpolis pels grecs, també fou 
anomenada Hekatómpylos, o sigui, ciutat de les cent 
portes o dels cent temples, que és com es recull al 
poema. Era ciutat santa pel seu culte però també gran 
centre comercial. Fou assolada successivament per 
Cambises (rei de Pèrsia), Gal (governador romà en 
temps d’August) i els àrabs completaren la seva ruïna. 
Encara avui en dia s’observen les runes del temple, així 
com columnes, obeliscs, galeries, sepulcres, etc. 

 
 18 Malgrat ésser respectades per Roma les religions 

indígenes, en tant que no s’oposaven als principis 
generals d’humanitat del món romà, anaren quasi 
desapareixent, sota la influència de la religió romana 
(que era adaptació de la grega) en els principals nuclis 
urbans. Després va desenrotllar-se una religió imperial 
que vingué a resultar un complement de la dominació 
política romana, i que representava com un homenatge 
de les províncies a la majestat de l’Imperi: el culte dels 
emperadors, associat amb el de la deïficació de Roma. 

  El primer temple alçat a August fou, segons Tàcit3, el 
de Tarraco. L’organització provincial d’aquest culte 
(que era la més important) es relacionava amb les 
assemblees provincials, en les quals era elegit 
anualment el respectiu sacerdot o flamen. D’altra 
banda, enllaçada amb la vida municipal, hi havia a 
cada municipi una corporació de sis sacerdots 
encarregats -amb periodicitat anyal- del culte imperial: 

                                                 
3 No se sap ni on va néixer ni les dates exactes del naixement ni de la mort de 
Corneli Tàcit. A partir de diversos indicis es pot calcular que va viure 
aproximadament entre el 55 i el 120 d. C. De família noble, va estudiar retòrica a 
Roma i va esdevenir un orador brillant i famós. Al llarg de la seva vida va ocupar 
altres magistratures sota diferents emperadors, des de Vespasià fins a Trajà. Va 
publicar les seves obres durant els regnats de Nerva i Trajà, un període de més 
gran llibertat d'expressió que en el precedent règim de Domicià. La seva primera 
obra va ser probablement el Diàleg dels oradors (Dialogus de oratoribus), amb la 
qual s'acomiada de l'oratòria: exposa que aquest gènere ha caigut en decadència 
per la falta de llibertat política en l'Imperi i addueix indirectament aquesta raó per 
abandonar-la i dedicar-se plenament a la historiografia. 
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els augustals, que en expirar llurs funcions tenien el 
títol de sevirals i constituïen una ordre especial. 

 
 20 El procònsol era el governador d'una província romana 

dependent del senat, com ho eren també, v. gr., Xipre, 
Acaia i Àsia. La legió era un cos de l'exèrcit romà que, 
en teoria, constava de sis mil soldats d'infanteria, més 
la cavalleria i tots els serveis auxiliars. 

 
 25 La recerca de la immortalitat que emprenia el 

minotaure podria, sense dubte, referir-se més a la de 
l’ànima que a la del cos. En efecte, la raó ens dicta i 
ensenya que un Déu savi i conseqüent, immutable en 
els seus designis, no llevarà a les criatures l’existència 
que els ha procurat mentre perduri la finalitat o objecte 
per al qual varen ésser creades. No traurà, v.gr., 
l’existència al sol, mentre hi hagi planetes i satèl·lits 
per il·luminar i escalfar. Si l’ànima humana té, per la 
seva pròpia naturalesa, un destí sempre permanent, ha 
de subsistir sempre. Si un dels destins de l’ànima és 
conèixer la veritat (perquè la veritat és l’objecte 
necessari de tota intel·ligència creada), que és 
evidentment immortal, l’ànima, que la té per objecte, 
ha d’ésser també immortal. 

  En el pensament medieval, la preocupació per la 
immortalitat de l'ànima havia creat una separació molt 
radical entre l'esperit i el cos humà. S'havia de salvar 
aquesta ànima d'ésser còmplice de la corrupció, 
empíricament detectada per l'home. És per això que 
molts pensadors medievals col·locaven entre l'ànima, 
com a forma substancial, i el cos, com a matèria, altres 
formes determinants de la corporeïtat: la forma 
sensitiva i la vegetativa, que són les que estaven 
condemnades a la corrupció, mentre que l'ànima que 
mai no s'havia barrejat amb la matèria podia continuar 
vivint en la persistència de la vida eterna. La passió i la 
tragèdia de la immortalitat (com diria l'espanyol 
Miguel de Unamuno) és la que havia portat a aquesta 
dissecció, aquest esquarterament de l'home, en el qual 
l'esperit i el cos eren com dos veïns malavinguts. 
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Veritablement, l'antropologia cristiana, influenciada 
pel concepte bíblic de l'home com a unitat, proporciona 
els elements necessaris per a la consecució d'una 
gnoseologia molt més simple que l'aristotèlica-tomista, 
i resoldre així la intel·ligibilitat de la matèria en la 
unitat de consciència. Tots els idealismes neixen en el 
divorci de la corporeïtat i l'espiritualitat de l'home. Per 
Descartes, cadascuna de les dues substàncies (ànima i 
cos) és completa en si mateixa, encara que estableixi 
una relació juxtaposada. En Baruch Spinoza4, les dues 
realitats estan sota la influència d'una altra superior que 
és, a la vegada, causa de les nostres idees i de les 
mateixes realitats fora de l'home, i amb això treu tota 
possibilitat de llibertat creadora, caient així en un 
flagrant panteisme. 

  En alguna tertúlia vespertina m’havia dit el minotaure 
que la nostra racionalitat (o sigui, la capacitat de 
raonament) esdevindria una contradicció monstruosa si 
l’ànima no fóra immortal, perquè la raó -que d’alguna 
manera es confon amb l’ànima- és immutable i eterna i 
qualsevol ésser dotat d’ella també ho ha d’estar 
d’immortalitat. 

  Potser que tenia raó. 
 
 44 Segons la Constitució Pastoral Gaudium et spes, mai 

no s’equivoca l’home en afermar la seva superioritat 
sobre l’univers material i en considerar-se no ja com a 
simple partícula de la natura o com a element anònim 
de la ciutat humana. Per la seva interioritat és, 
efectivament, superior a l’univers sencer; a aquesta 
profunda interioritat retorna quan s’immergeix dintre el 
seu cor, on Déu l’espera, escrutador dels cors (Cf. I 

                                                 
4 Descartes és el pare de la metafísica moderna, i el mateix Spinoza se’n sap 
deutor. El francès, recordem, articula la seva metafísica en base aquell famós 
raonament nihilista que a grans traces ens ve a dir el següent: si em poso a dubtar 
de tot, a destrossar-ho tot, a considerar-ho tot banal, fals i incert, tanmateix 
d’aquestes cendres apareix quelcom indubtable i ferm, a saber, que precisament 
puc dubtar! I és així com el francès se’n adona que per més que ho posi tot en 
dubte precisament hi ha dubte i pensament. 
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Reg. 16,7; Ier. 17,10) i on ell decideix el seu propi 
destí. En afirmar, doncs, en ell mateix l’espiritualitat i 
la immortalitat de l’ànima, l’home no és joguina d’un 
miratge il·lusori provocat només per les condicions 
físiques i socials exteriors, sinó que ateny, altrament, la 
veritat més profunda de la realitat del món i de 
l’existència humana. 

  La recent Carta Encíclica Veritatis splendor 
constitueix, sense dubte, la carta magna de la moral 
cristiana. En aquest document, que marcarà el 
pontificat de Joan Pau II, el Magisteri de l’Església 
catòlica exposa les bases fonamentals de la doctrina 
moral, amb un enfocament bíblic, cristocèntric i 
pneumatològic, integrant totes les exigències de la llei 
natural en el missatge de Jesucrist. Implicarà molts 
moralistes en una seriosa reflexió envers els seus 
plantejaments fonamentals i constituirà un signe de 
contradicció per la fidelitat i fermesa de la seva 
doctrina. Se’ns diu, per exemple, que una llibertat que 
pretén ser absoluta acaba per tractar el cos humà com 
un ésser en brut, desproveït de significats i de valors 
morals, i que aquesta teoria moral no està d’acord amb 
la veritat sobre l’home i la seva llibertat; aquell 
veritable llibertinatge contradiu els ensenyaments de 
l’Església sobre la unitat de l’ésser humà, l’ànima 
racional del qual és per se et essentialiter la forma del 
cos (Cf. Conc. Ecum. de Vienne, Const. Fidei 
catholicae: DS, 902; Conc. Ecum. V de Letran, Butlla 
Apostolici regiminis: DS, 1440). L’ànima espiritual i 
immortal és el principi d’unitat de l’ésser humà, és allò 
per què aquest existeix com un tot -”corpore et anima 
unus” (Conc. Ecum. Vaticà II, Constitució pastoral 
sobre l’Església al món actual Gaudium et spes, 14)- 
quant a persona. Aquestes definicions no indiquen 
solament que el cos, per al qual ha estat promesa la 
resurrecció, participarà també de la glòria; recorden 
igualment el vincle indissoluble de la raó i de la lliure 
voluntat amb totes les facultats corpòries i sensibles. 

  Es tracten, endemés, algunes qüestions fonamentals de 
l'ensenyament o doctrina moral de l'Església. El Papa 
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actual recorda algunes veritats transcendentals que en 
el context contemporani corren el risc d'ésser 
deformades o negades. No hi ha dubte que l'home és 
temptat contínuament a apartar la seva mirada del Déu 
viu i vertader i dirigir-la als ídols efímers dels temps 
moderns. Així, abandonant-se al relativisme5 i a 
l'escepticisme, cerca una llibertat il·lusòria fora de la 
veritat mateixa. I no hi ha dubte que la veritat il·lumina 
la intel·ligència i modela la llibertat de l'home que és 
conciliada amb la llei de Déu. L'autonomia moral de la 
persona humana no pot arribar fins a contraposar la 
llibertat a la veritat. Enfront de qualsevol relativisme 
s'afirma el caràcter universal i permanent dels 
preceptes de la llei moral, que expressa quin és el 
vertader bé de la persona i com es realitza l'autèntica 
llibertat. Però el document esmentat no té només una 
preocupació moral. En el fons hi ha un amor i una 
atenció especials per l'home, creat a imatge i 
semblança del Creador i cridat a una realització plena i 
feliç que transcendeix la seva existència en aquest 
món. 

                                                 
5 El relativisme moral és aquella posició filosòfica que sosté que no hi ha actes 
absolutament bons ni dolents. Allò que és bo no té un fonament absolut, és a dir, 
desproveït de tot lligam i per tant plenament fonamentat. El relativisme moral 
acceptaria judicis morals diversos sobre el mateix acte. En darrera instància, el 
relativisme moral conduiria a una indiferència davant la conducta de les altres 
persones, atès que no es podrien jutjar en funció de la pròpia concepció del que 
està bé. Sovint s'ha identificat el relativisme moral amb el cultural, tot mantenint 
que no podem jutjar moralment costums d'altres cultures que repugnen la nostra 
consciència moral. Deixant de banda les pulsions etnocèntriques que puguin 
originar aquesta repugnància, aquesta modalitat de relativisme moral no té en 
compte que dins les societats una mica complexes sempre existeix el dissens. El 
relativisme moral no és contradictori amb l'acceptació de valors comuns 
compartits, o fins i tot amb normes i valors universals però amb un fonament no 
absolut, sinó per exemple històric, com és la fonamentació que fa Norberto Bobbio 
dels drets humans. Hi ha qui erròniament ha identificat el relativisme amb el 
pluralisme. El pluralisme és el reconeixement de la coexistència de diferents 
concepcions del bé moral o polític. El relativisme és una fonamentació d'aquest 
fet. Ni un ni l'altre porten necessàriament al nihilisme moral. 
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 45 És fàcil deduir que “els cims d’argent”, com diu 

l’expressió poètica del minotaure, eren, simplement, 
nevats. Segons Aristòtil, la neu es forma en congelar-se 
un núvol i la calamarsa en congelar-se les gotes d’aigua 
plujana en un temps més curt del que triguen a caure. 
La rosada s’origina a la nit per condensació -a causa 
del fred- del vapor produït durant el dia, que resta a les 
proximitats de la terra; si el fred és molt intens, aquest 
vapor es converteix directament en sòlid i passa a 
constituir el gebre. 

  En la concepció de Sèneca, l’aigua cau dels núvols en 
forma de pluja al mateix temps que s’hi genera. El fred 
és el responsable de la neu i de la calamarsa: la primera 
s’origina directament a partir de l’aire en núvols 
baixos, mentre que la segona -formada per congelació 
d’aigua líquida- cau de més amunt. Com Lucreci6, 
gairebé no s’ocupa de la rosada i el gebre; assimila 
aquest a la neu, asseverant que al seu interior hi ha més 
aire que aigua. La concepció mecanicista dels núvols 
s’estén en Lucreci a les causes de les precipitacions, en 
contrast amb l’explicació aristotèlica de l’origen de les 
gotes de pluja per agregació de moltes gotetes més 
petites sota els efectes del refredament del vapor. 

                                                 
6 Lucreci fou l'autor que al Renaixement esdevingué un símbol per als humanistes 
italians i els serví per enllaçar amb l'antiguitat anterior al cristianisme. Fou 
concretament al Quattrocento quan la segona generació de literats florentins es 
decantaren per l'hedonisme enfront la rigidesa que imposava la moral llatina. 
Poggio Bracciolini (1380-1459) fou el descobridor de Lucreci i el transmeté com 
un dels poetes més brillants de l'antigor i com l'autor de filosofia natural més 
important de la llatinitat. A la Florència de final del segle XV, el poeta Marullus 
Tarchaniota (1453-1500) fou el millor coneixedor del text, en donà una versió 
definitiva i així passà a la història com el corrector de Lucreci. Marullus, conegut 
també com Marullus el Grec, provenia d'una família que patí l'exili de 
Constantinoble i sempre lamentà la caiguda de la Ciutat. Morí un dia de tempesta, 
en caure del cavall i amb un exemplar del De rerum natura anotat a la butxaca. A 
partir d'aleshores s'anaren succeint les edicions i la transmissió de Lucreci sembla 
que anà lligada al mite del poeta guerrer Marullus, al qual Botticelli retratà, per 
cert, magníficament. 
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Sèneca, en aquest punt, no segueix Lucreci, però 
tampoc segueix exactament Aristòtil en negar 
l’existència de gotetes d’aigua suspeses. Per Epicur 
comprovem que els atomistes admetien, com els altres, 
la intervenció del fred en la gènesi de la neu, la 
calamarsa i el gebre. De tots ells tindrem ocasió de 
parlar més endavant. 

 
 61 I això potser perquè tal com ens recorda l'oda d'Horaci: 

Justum et tenacem propositi virum / non civium ardor 
pravus juventium / non vultus instantis tyranni / mente 
quatit solida… 

 
 66 Sens dubte, això manifestava palesament la roïnesa 

primitiva de l’existència troglodítica (275-279), car 
l’idioma és company inseparable del gènere de vida de 
tota comunitat, el seu instrument, ensems de 
coherència i d’acció, la seva expressió i com 
l’empremta dactilar del seu caràcter. Si la societat rep 
de la seva llengua una conformació mental 
determinada, abans la voluntat social conformà la 
llengua i segueix conformant-la contínuament. Una 
llengua pot morir substituïda per una altra, si li 
manca l’entranyable adhesió de la societat que la 
parla. Però mentre la societat vol conservar la seva 
llengua, la vitalitat d’aquesta és perdurable. 

  Com que l’home és endemés autor, transmissor i 
receptor de cultura, la seva llengua reflecteix tant la 
cultura i la personalitat de l’individu com la del seu 
poble. Entre l’esperit d’un poble i la seva llengua no hi 
ha cap dependència de causa o efecte, sinó una simple 
relació fenomenològica. El mateix caràcter col·lectiu 
d’un poble es posa de manifest de moltes altres 
maneres, com en el comportament econòmic, polític, 
esportiu, jurídic, moral, científic, etc. La llengua és, 
doncs, la totalitat de l’esperit i de l’activitat dels homes 
vistos a la llum del llenguatge humà total (M. Sanchís 
Guarner. La llengua dels valencians. València, 1960). 
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  Fins i tot Locke7, al segle XVII, postulà (i reprovà 
posteriorment) un idioma impossible en el qual cada 
pedra, cada estel parpellejant, cada ocell i cada branca 
verda tinguessin un nom propi. 

  És curiós veure, per cert, com tots els manuals de 
filosofia de les escoles i universitats de l'Església 
catòlica del segle XIX i principis del XX segueixen 
fidelment a Locke sense citar-lo, i és que l'empirisme 
anglès va ser qui va encertar a fer una crítica més 
seriosa a l'idealisme cartesià del que se'n va aprofitar el 
tradicional realisme gnoseològic o epistemològic del 
pensament cristià. Les raons d'aquest silenci eren 
òbvies en aquell temps, ja que els empiristes anglesos 
eren anglicans -llavors no existia l'ecumenisme- i en 
els manuals de l'època tots els que no eren del camp 
catòlic eren adversaris i, per altra banda, el pensament 
tomista tampoc es feia solidari de totes les posicions 
dels empiristes anglesos (Locke, Berkelei i, sobre tot, 
Hume). Locke, probablement el més moderat i el més 
coherent de tots ells, demostra com tota idea, sia 
provinent de la sensació sia de la reflexió, ve de fora a 
la tabula rasa del nostre intel·lecte. L'únic camí del 
coneixement és l'experiència. En les idees simples, 
aquest raonament és obvi, perquè representin a 
l'objecte singular material; en les idees complexes i 
universals també ho és, perquè no es pot pensar una 
idea universal sense referència al concret i sense que la 
imaginació l'acompanyi d'alguna manera amb l'objecte 
real d'on ha tret la idea pretesament universal. 

 
 82 La malaltia i la proximitat a la mort posen l’home en 

una situació ben especial. El cos, en comptes de ser 
l’instrument dominat, esdevé el senyor agressiu que 

                                                 
7 En la seva vida i en les seves obres va ser, al contrari que Hobbes (1588-1679), 
un «liberal». D’acord amb la seva vida, la filosofia de Locke (1632-1704) s’orienta 
menys cap a l’especulació que cap a la pràctica; i pràctic és analitzar fins on arriba 
la capacitat de l’enteniment per conèixer, cosa plenament consistent amb el tipus 
de ciència que es desenvolupa en el s. XVII, sobretot a Anglaterra. Segons les 
seves pròpies paraules, pretén «investigar els orígens, l’abast i la certesa de 
l’enteniment humà». A ell es deu la formulació clàssica de l’empirisme anglès. 



 

 44 

paralitza i destrueix tots els projectes i esperances. És 
llavors quan hom pren consciència que la mort no és 
un accident estrany i fatídic a la nostra vida, sinó que 
en forma part. Els nostres esforços per combatre-la 
amb la tècnica mèdica moderna i els avançaments 
científics en el camp de la biotecnologia molecular o la 
nostra rebel·lió o indiferència per acceptar-la no 
l’allunyen pas. 

  El designi de Déu, manifestat en la resurrecció de Jesús 
de Natzareth, és de portar l’home i tota la Creació cap a 
la vida. D’aquí neix per al cristià tot el contrari d’una 
passivitat o resignació morbosa davant la fatalitat de la 
mort: aquesta no té la darrera paraula. ¿És possible 
que la cerca de la immortalitat que jo, empès pel 
minotaure, he emprès al llarg de gairebé tota la meva 
vida hagi estat, realment, la recerca de la Vida enllà de 
la mort? 

 
 87 La crucifixió era un dels procediments d’aplicació de la 

pena capital emprats antigament. És segur -jo mateix 
n’haig estat testimoni- que el feren servir els romans 
per als esclaus i els criminals, copiant-lo dels 
cartaginesos. Hi havia, al respecte, tres classes de 
creus: la commissa o creu de sant Antoni, la immissa o 
creu llatina (la creu ordinària) i la decussata o creu de 
sant Andreu (en aspa). Es lligava o clavava el 
delinqüent a la creu mentre aquesta era estesa al terra i 
després s’hissava; el desgraciat moria d’esgotament, de 
set i dessagnat per les ferides rebudes anteriorment. 

 
 92 La fe cristiana ensenya que la mort corporal, que 

l'home s'hauria estalviat si no hagués pecat, serà 
vençuda quan el Salvador omnipotent i misericordiós 
restituirà l'home en l'estat de salvació, perduda pel 
pecat. Perquè Déu ha cridat l'home, i el crida, a 
adherir-se a Ell amb tota la plenitud del seu ésser en la 
perpètua comunió de la incorruptible vida divina. 
Aquesta victòria ens l'ha guanyada Crist ressuscitat a 
la vida, qui ha alliberat l'home de la mort per la seva 
pròpia mort. L'Església catòlica sap ben bé que només 
Déu, el qual ella serveix, respon a les aspiracions més 
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profundes del cor de l'home, mai prou assaciat amb els 
aliments que troba a la terra… L'home sempre 
desitjarà, si més no, confusament, de saber el sentit de 
la seva vida, de la seva activitat terrenal i de la seva 
mort. La mateixa presència de l'Església recorda a 
l'home tots aquests problemes. Però únicament Déu, 
qui va crear l'home a la seva imatge i el va redimir del 
pecat, és capaç de donar una resposta totalment 
satisfactòria a aquestes preguntes. I això ho fa per mitjà 
de la revelació en el seu Fill, fet home (G.S. 18, 41). 

 
 94 Em consta que, interrogats pel botxí, mesos després, 

alguns presoners mauritans varen confirmar el nom de 
la Ciutat dels Immortals, pronunciat pel genet malferit, 
així com la circumstància de què era plena de baluards, 
amfiteatres i temples (191), i fonamentat tot el conjunt 
sobre un planell colossal de pedra roja. 

 
 98 També Gibbon8 (Decline and fall of the Roman 

Empire, XLV) transcriu textualment aquests versos, que 
manifesten el peculiar contrast que s’advertia entre la 
figura atroç d’aquell bàrbar i la seva simplicitat i 
bondat. 

 
 100 Lucreci (vegeu el comentari al vers 428), al De rerum 

natura, posa poca atenció a la boira o broma, i sol 
associar-la amb el fum. Els àtoms de boira, almenys 
alguns, els considera diferents dels de l’aigua, i més 
grossos -de menor mobilitat- que els de l’aire, el vent i 
la calor; però si no són ben llisos i esfèrics, almenys no 
han d’ésser impedits per les seves formes entrellaçades 
de penetrar altres cossos. Els elements de les boires 
procedeixen dels llacs, dels rius i de la terra, i en pujar 
cap amunt passen a integrar els núvols. Els nombrosos 

                                                 
8 Edward Gibbon (Putney, Surrey, 1737 - Londres, 1794) va ser un historiador i 
polític anglès, famós especialment per la seva extensa obra The History of the 
Decline and Fall of the Roman Empire (Història de la decadència i caiguda de 
l'Imperi Romà), una crònica irònica, profusament documentada i plena d'atacs a la 
religió. Està considerat un dels escriptors de la Il· lustració anglesa més influents, 
amb nombroses citacions per part tant de polítics com d'escriptors posteriors. 
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conceptes que Epicur vessava a la Lletra a Pítocles 
sobre la constitució i les característiques de la nuvolada 
coincideixen amb els de Lucreci; però aquell afegia 
com una de les causes constitutives del fenomen “una 
condensació de l’aire deguda a la pressió dels vents”. 

  Substancialment distinta, en canvi, era la concepció 
aristotèlica dels núvols. Aquests es formen, segons el 
gran Estagirita, per efecte de la condensació del vapor 
d’aigua, i en part també de l’exhalació seca que 
l’acompanya sempre; aquesta condensació es produeix 
només per refredament, en arribar el vapor a una certa 
altitud i perdre, en part, la calor que el feia pujar; si el 
procés de refredament continua, s’originen 
precipitacions. Els núvols aristotèlics contenen petites 
gotes d’aigua, encara que a cap passatge dels 
Meteorologica9 s’afirmi que aquestes constitueixin el 
núvol sencer. Quan el vapor es condensa, es formen 
unes menudes gotetes líquides, invisibles una a una 
pels mortals però apreciables en el seu conjunt que, 
actuant com a petits mirallets, donen lloc a l’halo i, si 
es fan més grosses, a l’iris. 

  En contra de l’opinió dels atomistes i d’altres filòsofs 
més antics, Aristòtil no admet que als núvols hi hagi 
foc. Tanmateix, creu que l’exhalació seca, en ser 
expulsada avall a causa de la confluència dels núvols i 
de la major condensació del vapor en les parts més 
altes, és la que produeix els trons quan xoca amb els 
núvols veïns, i també els llamps i llampecs si 
s’inflama; fins i tot els huracans i fenòmens similars si 

                                                 
9 Meteorologica o Meteora és el títol d'un tractat d’Aristòtil que conté les seves 
teories sobre les ciències de la Terra. Aquestes inclouen unes de les investigacions 
més primerenques sobre l’evaporació de l’aigua, els fenòmens atmosfèrics i els 
terratrèmols. L'obra va ser escrita cap l’any 350 a C. El principal interès d’aquesta 
obra d’Aristòtil no està en les conclusions a les quals aquest autor arriba sinó el fet 
que aquestes són, de bon tros, equivocades per la manca d’un mètode adequat que 
pogués donar pas a les correctes. Això és típic de la ciència grega d’aquell temps. 
Els grecs no tenien instruments de precisió i la seva notació matemàtica no era 
adequada. Feien observacions però no feien experiments. L’obra Meteorologica és 
el producte d’un filòsof de la naturalesa, no està pas feta basant-se en les ciències 
naturals. 
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es desprèn en grans quantitats. D’altra banda, la boira 
(com la que va trobar el minotaure en la seva fugida 
pel desert), segons l’Estagirita, és simplement un 
residu de núvol que ja no pot donar més pluja. 

 
 113 …I Déu omnipotent el féu morir durant cent anys, 

després l'animà i li digué: 
  — Quant de temps has estat aquí? 
  —Un dia o potser només una part d'un dia — 

respongué (Alcorà, II, 261). 
 
 131 Borges ens apunta que la similitud (o confusió) entre la 

realitat inexorable i els somnis, o entre els records i els 
coneixements, o entre la novetat i l’oblit, també és 
explicada per Francis Bacon10 (Essays LVIII) de forma 
magistral: “Salomon saith. There is no new thing upon 
the earth. So that as Plato had an imagination, that all 
knowledge was but remembrance; so Salomon giveth 
his sentence, that all novelty is but oblivion”. 

 
 144 També recordava el minotaure, entre deliris pseudo-

bovins, haver-hi mormolejat altres versicles llatins: 
   “Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta 
   sapientiae tuae manifestati mihi”. 
  I després, amb una veu trèmula i emocionada que 

semblava sortir del fons d’una sepultura, humiliant el 
cap sobre el seu poderós pit de brau, es responia a ell 
mateix: 

   “Averte faciem tuam a peccatis meis: 
   et omnes iniquitates meas dele”. 

                                                 
10 Filòsof i home d'estat anglès. Estudià lleis a Cambridge i exercí diversos càrrecs 
polítics sota el regnat de Jaume I, entre ells el de lord chancellor. El 1621, acusat 
de concussió, abandonà la vida política. Fou un dels primers a prendre consciència 
de la significació històrica de les ciències i de com aquestes havien de transformar 
no solament la filosofia, sinó també la vida dels homes. Per Bacon el saber ha de 
permetre a l'home de dominar la natura. Bacon tractà, per això, d'unir les 
tradicions sàvia i menestral, fins aleshores separades. La seva filosofia és basada, 
essencialment, en la substitució de la lògica deductiva medieval, que ell qualificà 
d'estèril, per un nou mètode, experimental i inductiu. 
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  Paregudes consideracions escatològiques faria, molts 
segles després, Don Celso en rebre el Sant Viàtic de 
mans del rector Don Sabas (José Mª de Pereda. Peñas 
arriba). 

  Tal com recorda el prefaci de la missa de difunts, 
potser també jo pensava que "si ens entristeix la 
certesa que hem de morir, ens dóna consol la promesa 
de la immortalitat que esperem. Perquè la mort, 
Senyor, no destrueix la vida dels qui creuen en vós, tan 
sols la transforma; i quan se'ls desfà la casa de 
l'estada terrenal en troben una altra d'eterna al cel." 

 
 148 Ara recordo que també vaig sentir, oh dolor!, que sobre 

meu convergien antigues malediccions divines. 
Recordí entre deliris Elies i Moisès, que es taparen la 
cara a la muntanya per tal de no veure el rostre de Déu; 
Isaies, que s'aterrà quan els seus ulls veieren Aquell la 
glòria del qual ompli el cel i la terra; Saül, els ulls del 
qual quedaren clucs en el camí de Damasc; el rabí 
Simeó Ben Azaí, que veié el paradís i morí; el famós 
bruixot Joan de Viterb, que embogí quan va poder 
veure la Trinitat; els Midrashim, que abominen dels 
impius que pronuncien el Shem Hamephorash, el 
Secret Nom de Déu. 

 
 151 Al primer volum de Parerga und Paralipomena11 vaig 

rellegir que tots els fets que li poden ocórrer a un 
home, des de l’instant del seu naixement fins al de la 
seva mort, han estat prefixats per ell mateix. D’aquesta 
manera, tota descurança és deliberada, tota casualitat 
una cita, tota humiliació una penitència, tot 

                                                 
11 Aquesta obra és un conjunt d'assajos que A. Schopenhauer (1788-1860) escriví a 
les darreries de la seva vida. Però avui no parlaré del llibre en sí, sinó d'una de les 
paraules que en conformen el títol: Paralipomena. Aquest mot ve del grec (para, 
no explicat; leip(ein), deixar darrere) i es refereix a aquelles coses que són omeses 
i deixades de banda i que al final s'afegeixen com a suplement. Literàriament, es 
refereix a texts aleatoris que conformen un text capital. El mot, però, no va tenir 
massa fortuna entre els escriptors fins que Schopenhauer l'emprà en una de les 
seves obres més conegudes. És una paraula passada de moda però que pot quedar 
bé si algun dia ens quedem en blanc. A mi m’ha passat algun cop. 
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descobriment una vulgar pantomima, tot accident una 
prova, qualsevol fracàs una misteriosa i artera victòria, 
tota mort un suïcidi. No hi ha al món consol més hàbil 
que el pensament que hem escollit, un dia o altre, les 
nostres pròpies malastrugances; aquesta teleologia 
individual ens revela un ordre secret i, prodigiosament, 
ens confon amb la suprema divinitat. 

 
 158 Els problemes d’identitat han suscitat, fins i tot, 

aferrissades discussions teològiques en el decurs de la 
història. Me’ls vaig plantejar, v. gr., en llegir el tractat 
De Omnipotentia, de Pier Damiani, a l’estudi del qual 
em portaren dos versos del cant XXI del Paradiso que 
proposen, tot just, un problema d’identitat. Al cinquè 
capítol d’aquell tractat, Pier Damiani sosté, contra 
Aristòtil i contra Fredegari de Tours, que Déu pot 
efectuar que no hagi existit allò que fou alguna vegada. 
També a la Summa Theologica es nega que Déu pugui 
fer que el passat no s’hagi produït, encara que no es diu 
res de la intricada concatenació de causes i efectes. 
Modificar el passat no és simplement modificar un sol 
fet; és anul·lar les seves conseqüències, que tendeixen 
a ésser numèricament infinites. O sigui: és crear dues 
històries universals diferents. 

  A aquestes consideracions relativistes, segons Borges, 
se’n pot afegir una altra: no hi ha res segur sota la capa 
del sol. Fins i tot una línia perfectament recta, tal com 
sosté Nicolau de Cusa12, és l’arc d’un cercle de 
diàmetre infinit. 

 
 163 La por i la malfiança envers el concepte de "temps" són 

proverbials en algunes obres filosòfiques. En elles 
s'historien les diverses eternitats que han ideat els 
homes, des de l'immòbil ésser de Parmènides (nascut al 

                                                 
12 Nicolau de Cusa (1400-1464) fou un humanista, més que no pas per l'estil llatí i 
pel to teologicofilosòfic del seu pensament, més aviat medievals, per les seves 
recerques dels clàssics llatins i grecs, pel seu acostament a les ciències 
matemàtiques i físiques i pel seu interès per l'intel· lecte humà. Deixà tota la seva 
biblioteca a l'hospital de Kues, fundat per ell, i fou sebollit a la seva església titular 
de Roma, San Pietro in Vinculis. 
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540 a. de C. i mort al 470 a. de C.) fins al passat 
modificable de Hinton, com també es troba (amb 
Francis Bradley) que tots els fets de l'univers integren 
una sèrie temporal o cronològica i que no és infinita la 
xifra de les possibles experiències de l'home i que n'hi 
ha prou amb una sola "repetició" per a demostrar que el 
temps és només una vil fal·làcia. 

 
 164 Així, també, ho recull l’amic Terenci Moix al seu 

llibre: No digas que fue un sueño. Marco Antonio y 
Cleopatra. (Ed. Planeta. Barcelona, 1986, pàg. 352). 

 
 174 Hi ha d'altres preguntes que tots ens fem en un moment 

o altre de la nostra vida, com el minotaure. Són 
qüestions fonamentals, com per exemple: Què he de 
fer? Com puc discernir el bé del mal? La resposta a 
aquests grans interrogants és molt important per a la 
persona. Precisament perquè sembla que només tenim 
una vida i no podem fer, òbviament, massa assajos. 

  Altrament, els cristians saben que a cada gran 
interrogant de l'home, en particular als seus 
interrogants religiosos i morals, la resposta definitiva la 
dóna Jesucrist. El Concili Vaticà II13 els hi recorda que 
Crist "manifesta plenament l'home al propi home i li 
descobreix la grandesa de la seva vocació". 

 

                                                 
13 El Concili Vaticà II fou un concili ecumènic de l'Església Catòlica i un dels 
esdeveniments històrics que, sens dubte, van marcar el segle XX. Va ser convocat 
pel Papa Joan XXIII, qui el va anunciar pel gener de 1959. El Concili es 
desenvolupà en quatre períodes de sessions: El primer fou presidit pel mateix papa 
en la tardor de 1962, però no va poder concloure aquest concili ja que va morir un 
any després (concretament el 3 de juny de 1963). Els altres tres períodes de 
sessions van ser convocats i presidits pel seu successor, el papa Pau VI, fins a la 
clausura. La llengua oficial del concili va ser el llatí. Ha estat el concili amb més 
representatiu de tots, amb una mitjana d'assistència d'uns dos mil "pares conciliars" 
procedents de totes les parts del món i d'una gran diversitat de llengües i races. A 
més, hi van assistir membres d'altres confessions religioses cristianes. Jo vaig 
assistir-hi d’amagat. 
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 184 Els versos, realment jolius, són de Gerard Vergés 
(Long play per a una ànima trista. Ed. Proa. 
Barcelona, 1986, pàg. 79). 

 
 192 Enllaçant amb el comentari-nota al vers 25, vegem que 

Sòcrates ja cregué en la immortalitat de l’ànima (469-
399 a. de C.), així com Plató (encara que, en aquest 
cas, de “l’ànima racional”). El pensament d’Aristòtil en 
relació amb aquest punt és més aviat fosc. És millor no 
tenir cura dels seus primers escrits, on la proclamava 
obertament (per estar encara influït, sense dubte, per 
Plató i no haver elaborat la seva pròpia doctrina). 
Tampoc no cal tenir gaire en compte la famosa frase de 
l’Ètica a Nicomacus, on sembla negar-la: “Podem 
desitjar coses impossibles com, per exemple, la 
immortalitat “ (Et. Nic., III, 2), perquè aquí es refereix, 
evidentment, a la immortalitat de l’home total, no tan 
sols de l’ànima. A les seves obres de maduresa sembla 
admetre la immortalitat només per a la part 
intel·lectiva activa de l’home, és a dir, per a 
l’anomenat “enteniment actiu o agent”; però com no 
està prou clar si aquest enteniment és particular i 
personal o comú i separat, tampoc no resta clar que 
l’home, per aquesta part de la seva ànima, gaudeixi 
d’immortalitat personal; més aviat sembla que no 
admet més que una immortalitat impersonal14. 

                                                 
14 S'ha discutit força si Aristòtil acceptava algun tipus d'immortalitat de l'ànima 
intel· lectiva. Sembla clar que no respecte a les funcions vegetativa i sensitiva, que 
no tenen sentit separades del cos, i també ho sembla pel que fa a la part 
intel· lectiva, en la mesura, si més no, en què es manté en Sobre l'ànima la 
concepció de la substància i, per tant, la impossibilitat de l'existència separada de 
les formes, que constitueix el nucli de la crítica a la teoria de les idees de Plató. La 
qüestió, però, s'enfosqueix quan tracta Aristòtil la part activa de l'enteniment, de la 
qual diu que és immortal. És una simple metàfora en relació amb la "immortalitat" 
de l'activitat intel· lectual de l’ésser humà? El tema serà discutit, entre d'altres, pels 
averroistes llatins, els quals consideren que Aristòtil es refereix a un enteniment en 
acte pur que s'identificaria amb Déu, però no l'enteniment individual, que seria 
mortal. Sant Tomàs d'Aquino mantindrà una opinió diferent i considerarà que del 



 

 52 

  Penso, a més, que l’aspiració a la continuïtat de la vida 
significa primordialment voler que la vida tingui sentit, 
és a dir, que cada un dels seus actes pugui ésser 
comprès en funció de la totalitat de la vida. El respecte 
que té l’home il·lustrat envers la seva història i àdhuc 
envers tota història en general significa, 
primordialment, el respecte envers tot allò que pot 
il·luminar la seva existència i atorgar-li la confiança 
que ni un dels seus moments essencials no podrà ésser 
impunement eliminat. 

  Tanmateix, en els seus primers escrits, Aristòtil tenia 
una concepció de l’ànima humana molt propera a la de 
Plató, que va anar rectificant fins aplicar a l’home la 
teoria hilemòrfica15, amb totes les conseqüències, igual 
que als altres éssers naturals. L’ànima, doncs, no és una 
matèria subtil, com volien creure alguns filòsofs antics, 
ni l’harmonia resultant dels elements del cos, com 
sostenien alguns deixebles de Pitàgores, ni tampoc una 
substància completa que té vida per si mateixa i que 
s’uneix accidentalment al cos, com el genet al cavall o 
el pilot a la nau. 

  Des del punt de vista dels cristians, cal ponderar la 
sublimat misteriosa del binomi esperit-matèria, que és 
l'essència de la natura humana. Déu, un cop creada la 
natura espiritual –l'àngel– i la material –el món físic– 
tingué l'acudit paradoxal i sublim –sols a Déu podia 
ocórrer-li!– de conjuminar els dos mons antagònics, el 
de l'esperit i el de la matèria en unitat d'ésser. I creà 
sota aquest designi, això que és l'home. Com ens 
recorda el Dr. J.B. Manyà i Alcoverro (Les meves 
confessions. Tortosa, 1965, pàg. 21), a voltes hom 
objecta contra la doctrina cristiana per la importància 
excessiva que atorga a la creatura humana, una de 
tantes, diuen, i no la més admirable en el conjunt de la 

                                                                                                                
silenci aristotèlic respecte a la immortalitat individual de l'enteniment agent no se 
segueix necessàriament la seva negació. 
15 Segons aquesta teoria metafísica aristotèlica, la substància és un compost de 
matèria (hylé) i forma (morphé). La matèria és pura i indeterminada, la forma és la 
que la determina i el que fa que una cosa sigui el que és. 
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creació. No s'adonen prou que el binomi esperit-
matèria és el capolavoro de la creació. Quan sabrem 
què és l'esperit i què la matèria, admirarem l'enginy 
infinit de Déu en combinar aquests dos termes 
antagònics i comprendrem la vàlua excepcional de la 
creatura humana en el conjunt dels éssers creats. Ara 
tan sols ho albirem com una fulgència llunyana, 
enlluernadora, estranya. 

 
 195 Malgrat les religions, la convicció de l’home de saber-

se immortal és peregrina. Jueus, cristians i musulmans 
professen la immortalitat de l’ànima, però la veneració 
que tots plegats tributen al primer segle demostra que 
només creuen realment en ell, ja que destinen tots els 
altres, en nombre infinit, a premiar-lo o a castigar-lo. 
Més raonable, tanmateix, sembla la roda de certes 
religions de l’Índia16; en aquesta roda, sense principi ni 
terme, cada vida és efecte de l’anterior i engendra la 
següent, però cap d’elles determina el conjunt... 
Adoctrinada per un exercici diüturn de centúries, 
doncs, la república dels homes i les dones immortals 
havia aconseguit la perfecció sublim de la tolerància i 
gairebé del desdeny o del menyspreu. Sabien que, en 
un termini infinit, en la perpetuïtat del temps, ocorren a 
l’home totes les coses. Per les seves pretèrites o futures 
virtuts, qualsevol home o dona és creditor/a a tota 
mena de bondat, però també ho és a tota mena de 
traïció per les infàmies del passat o del devenir. 

 

                                                 
16 Hem de tenir present també que l'hinduisme és una religió molt complexa, amb 
una notable diversitat interna. En primer lloc, hi ha diferents substrats culturals en 
els orígens més remots de l'hinduisme: la religió dels pobles més arcaics, els 
descendents dels quals es coneixen com a tribes o adivasis; la religió dels 
dravídics que, tot i haver-se estès per tot el subcontinent, s'ha preservat millor en el 
sud que en el nord; la religió de la civilització de la Vall de l'Indus, probablement 
de cultura dravídica; i, finalment, la religió vèdica dels indoaris, d'ascendència 
indoeuropea, i que, malgrat haver-se expandit fins al sud, predomina més 
clarament al nord del país. A totes elles, sens dubte, es volia referir Borges. 
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 197 J. L. Borges va composar un cèlebre conte titulat: 
L’immortal (El Aleph. Relatos. Ed. Planeta. Barcelona, 
1969), font d’inspiració d’aquest poema, que ha 
merescut nombrosos comentaris, de tot tipus. Un 
d’ells, que es titula A coat of many colours 
(Manchester, 1948) és obra de la brillant ploma del 
doctor Nahum Cordovero, amb unes cent planes 
d’extensió. Parla dels centons grecs i de la baixa 
llatinitat, de Ben Jhonson (que definí els seus 
contemporanis amb retalls de Sèneca), del Virgilius 
evangelizans d’Alexander Ross, dels artificis de 
George Moore i d’Eliot i, darrerament, de “la narració 
atribuïda a l’anticuari Joseph Cartaphilus”. Denuncia, 
al primer capítol, abreujades interpolacions de Plini 
(Historia naturalis, V, 8); al segon, de Thomas De 
Quincey (Writings, III, 439); al tercer, d’una epístola 
de R. Descartes (1596-1650) a l’ambaixador Pierre 
Chanut; al quart, de G. Bernard Shaw17 (Back to 
Methuselah, V). Infereix, d’aquestes intrusions o furts, 
que tot el document és apòcrif. 

  Al meu modest entendre, tot coincidint amb el propi 
Borges, aquesta conclusió és certament inadmissible. 

 
 203 És obvi que, al cap dels anys, no he tingut ocasió de 

castigar aquelles iniqües imputacions o no he volgut 
fer-ho. Justament, ara me n’adono, en revisar aquests 
manuscrits, i detecto que m’han passat les ganes d’anar 
a emprenyar ningú. 

 
 234 Sens dubte, el meu somni s’inspirava en una vella 

història de les “Mil i una nits” que els copistes varen 
intercalar i que ometé el prudent Galland. La cosa més 
curiosa de tot això és que, per aquella època, jo encara 

                                                 
17 Provocador inconformista, Bernard Shaw (1856-1950) va criticar a través de la 
seva obra de to humorístic l'encarcarament classista de la societat britànica, 
l'explotació dels treballadors, la desigualtat entre homes i dones, la hipocresia 
religiosa, i alhora va proposar solucions des del seu punt de vista filosòfic. 
Vegetarià convençut, va militar per instaurar una higiene de vida sana i contra la 
crueltat envers els animals. 
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no havia pogut llegir aquella obra immortal, 
circumstància que sí vaig tenir ocasió de fer molts 
segles després (vegeu els versos 401- 407). 

 
 253 De fet, la família botànica de les euforbiàcies comprèn 

més de 7.000 espècies i està constituïda per plantes de 
port força variat, des de petites herbetes (Euphorbia 
exigua) fins a arbres de gran alçada (Euphorbia 
abyssinica i Euphorbia candelabrum), trobant-se 
difoses, principalment, pels països subtropicals i 
intertropicals, encara que també existeixen a les 
regions temperades del planeta. P. Font Quer (Botánica 
pintoresca. Ed. Ramon Sopena, S.A. Barcelona, 1964, 
pp. 493-499) especifica, com a curiositat, que l’arbre 
anomenat Hippomane mancinella, propi de les Antilles 
i de l’Amèrica Central, pot desenvolupar-se fins als 
vint metres d’alçària, es cria a les costes baixes i dóna 
fruits de configuració globosa deprimida que, per la 
seva forma, recorden les pomes (com la que colpejà, 
providencialment, l’Isaac Newton18; veure la nota-
comentari al vers 422). Té, també, làtex abundant, que 
és càustic i dràstic purgant. Es deia, antigament, que 
l’ombra d’aquest arbre pot ésser mortal per als humans 
que, per ignorància, jeuen impunement al peu de la 
seva capçada; això, que pot semblar una exageració, té 
el seu fonament en certs importants fenòmens 
al·lèrgics que experimenten les persones 
particularment sensibles. 

                                                 
18 Sembla ser que va ser una poma una de les protagonistes principals del 
descobriment de la llei de la gravitació universal?. Explica la llegenda que 
Newton, al veure caure una poma d’un arbre, va concloure que la Terra atreia els 
cossos cap a ella. La caiguda d’aquesta poma va ajudar a fer sorgir de la seva ment 
prodigiosa la idea de la gravitació universal. Newton sabia per Copèrnic, per 
exemple, que el Sol ocupava el centre del sistema i per la llei de la inèrcia de 
Galileu el per què no sortíem disparats de la Terra quan aquesta es movia. 
Coneixia també la llei de la caiguda vertical dels cossos o, gràcies a Kepler, que 
els planetes descrivien una trajectòria el· líptica al voltant del sol. 
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  Òbviament, l’euforbi al qual es refereix el vers seria 
una altra varietat de la mateixa família19. 

 
 281 Un dia vàreig intentar establir una comunicació, més 

directa i humana, amb un exemplar de la tribu dels 
troglodites. Ell estava llençat a la sorra del desert, on 
traçava barroerament i esborrava una filera de signes, 
que eren com les lletres efímeres dels somnis, que mai 
no es poden entendre. Al principi vaig creure que es 
tractava d’una escriptura grollera; després vaig 
comprendre que era absurd imaginar que els homes que 
no arribaven tan solament a la paraula ho fessin a 
l’exercici de l’escriptura. Endemés, no cap de les 
formes era igual a l’altra, el que excloïa 
automàticament la possibilitat que fossin simbòliques. 

  De sobte, com si li fastiguegés aquell joc, les esborrà 
amb les mans. Em mirà i semblà no reconeixe’m. 
Tanmateix, ¡tan gran era l’alleujament que m’inundava 
(o tan gran i malenconiosa la meva solitud) que vaig 
pensar que aquell bàrbar troglodita m’havia estat 
esperant més de mil anys! 

  Encara el sol escalfava la infinita planura quan vàrem 
emprendre la tornada al poblat: amb els primers i 
parpellejants estels, l’arena cremava sota els peus. El 
troglodita em precedí mansuetudament; aquella nit 
vaig concebre el decidit propòsit d’ensenyar-li a 
reconèixer -i fins i tot a repetir- algunes paraules (el 
gos i el cavall són capaços del primer; certes aus del 
segon). Per molt bast i rude que fos l’enteniment d’un 
home, sempre seria superior al dels animals 

                                                 
19 Aquesta complexa família prèviament comprenia 5 subfamílies, a saber: 
Acalyphoideae, Crotonoideae, Euphorbioideae, Phyllanthoideae, i Oldfieldioideae. 
Les 3 primeres són famílies uniovulades i les dues restants són biovulades. Ara, en 
2007, les Euphorbiàcies han estat dividides en 5 famílies: les 3 subfamílies 
uniovulades segueixen en les Euphorbiaceae en strictu sensu, amb la tribu 
Galearieae en les Acalyphoideae formant la majoria de la família Pandaceae. La 
subfamília biovulada Phyllanthoideae ha passat a ser la família Phyllanthaceae, 
amb la tribu Drypeteae com família Putranjivaceae i la tribu Centroplaceae part de 
les Pandaceae. L'altra subfamília biovulada Oldfieldioideae ha passat a ser de les 
Picrodendraceae. 
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irracionals. Però vaig fracassar un i altre cop. La meva 
pertinàcia fou completament inútil. Immòbil, a la 
gatzoneta, amb els ulls inerts i clucs, no semblava 
percebre els sons que jo intentava inculcar-li. Al meu 
costat era, però, com si estigués molt lluny. Recordí 
que és conegut entre els etíops que els primats, 
deliberadament, no parlen per tal que no els forcin a 
treballar (a la espècie humana, però, són corrents els 
que parlen molt i treballen poc), i atribuí a la suspicàcia 
o a la por el silenci obstinat del troglodita. 

 
 298 La paraula Esepos es refereix, realment, al vocable 

grec “Aisepos”, riu de la Mísia que apareix en els 
textos homèrics relatius a Troia (Ilion). Segons la Gran 
Enciclopèdia Catalana (pàg. 120-121, vol. 10), aquella 
era una antiga regió de l’Àsia Menor compresa entre la 
mar de Màrmara i l’Egea, que confinava amb Lídia, 
Frígia i Bitínia. Fou habitada des de molt antigament, 
segons el propi Homer, i sotmesa a una forta influència 
de l’hel·lenisme que encara s’accentuà sota el domini 
dels reis de Pèrgam. 

 
 304 Sí puc recordar que, per aquells dies, la meva 

cobejança per veure els immortals i per tocar 
físicament la sobrehumana Ciutat, gairebé em privava 
de dormir. Com si penetressin estranyament al meu 
propòsit, els troglodites tampoc no dormien: al principi 
vaig deduir que em vigilaven; després, que s’havien 
contagiat de la meva frisança, tal com es podrien 
contagiar, per exemple, els gossos o els canaris. 

 
 338 He preferit obviar al text poètic, per pudoroses raons 

d’espai, la descripció detallada dels singulars soterranis 
de la casa, com feu Borges. Ara ho faré succintament. 
Al bell mig d’un pati hi havia un pou i, al seu interior, 
una escala encimbellada que baixava fins a les tenebres 
inferiors. Davallant per un caos d’inextricables galeries 
de pedra, s’arribava a una folgada cambra circular, amb 
prou feines visible. Hi havia nou portes a aquell 
soterrani; vuit donaven a un laberint que fal·laçment 
desembocava a la mateixa cambra; la novena 
(mitjançant un altre laberint) accedia a una segona 
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cambra de planta el·líptica, lleugerament més gran que 
la primera. Ignoro el nombre total de cambres 
existents; només recordo que, quan baixava algun matí 
als soterranis, la meva quimera s'accentuava, i no hi 
havia altre remor, a aquelles profundes xarxes de 
pedra, que un insòlit vent subterrani la causa del qual 
mai no vaig arribar a esbrinar. Als passadissos, la meva 
imatge es multiplicava infinitament en polsegosos 
miralls oposats. Horriblement, m’habituava a aquest 
món dubtós; vaig arribar a considerar increïble, fins i 
tot, que hagués pogut existir una altra cosa, sobre la faç 
de la terra, que pous tenebrosos, estances amagades o 
ignotes, soterranis foscos dotats de nou portes i 
llargaruts passadissos que es bifurcaven irregularment. 

 
 353 Realment em va costar força escatir que eren 

inconstants tant l’extensió com l’alçada dels graons, la 
qual cosa em féu comprendre la singular fatiga que em 
concitaren. 

 
 364 Per això, les primeres vegades que vaig veure 

construccions tan singulars, vaig pensar: aquests 
palaus són fàbrica dels déus i no dels homes. Vaig 
explorar els inhabitats recintes i corregí: els déus que 
els edificaren ja han mort. Vaig notar les seves 
desenraonades peculiaritats i afegí: els déus que els 
bastiren eren bojos. Ho diguí, ben cert és, amb una 
incomprensible reprovació que era quasibé un rosec, 
amb prou més horror intel·lectual que por sensible. A 
la impressió d’ingent antiguitat s’afegiren altres: la de 
l’interminable, la de l’atroç, la del complexament 
eixelebrat. Jo havia creuat molts anys enrera -malgrat 
que en somnis (vegeu 233-246)- un exigu i inextricable 
laberint, però la monstruosa Ciutat dels Immortals em 
sobtà completament. Un laberint és un complex llaurat 
per confondre estrictament els homes: la seva 
arquitectura, pròdiga en simetries, està subordinada a 
aquest fi. Altrament, als palaus que imperfectament 
vaig explorar, l’arquitectura mancava de finalitat, la 
qual cosa atorrollava els meus dies i desencertava les 
meves nits. Aquesta Ciutat -vaig arribar a pensar- és 
tan enrevessada que la seva mera existència i 



 

 59 

perduració, encara que al bell mig d’un secret desert, 
contamina el passat, el present i l’avenir i, d’alguna 
manera, compromet els astres. 

 
 365 Tot em fou dilucidat algun dia. Els troglodites eren els 

immortals; el riu sagrat, el que cercava el genet 
malferit per una fletxa cretenca. Quant a la Ciutat, el 
renom de la qual s’havia estès fins al Ganges com 
l’escuma de l’oceà, faria nou segles que els immortals 
l’havien assolat. Al mateix enclau geogràfic, damunt 
les seves runes, erigiren la fabulosa ciutat que jo vaig 
recórrer i on vaig residir uns tres segles: mena de 
paròdia o revers de la vida i també temple 
incommensurable dels déus irracionals que governen el 
món amb designis inescrutables i dels quals gens no en 
sabem, llevat que no s’assemblen a l’home ni a la 
dona. La data de fundació o institució de la Ciutat fou 
el darrer símbol que varen condescendir els immortals; 
assenyala una etapa o moment històric a partir del qual 
-jutjant que qualsevulla empresa és vana- determinaren 
viure només en el pensament propi, en la pura 
especulació. Erigiren la fàbrica, l’oblidaren i varen anar 
a viure a les coves rellents, lliurant-se a la meditació 
transcendental o no: completament absorts (365-370), 
gairebé no percebien el món físic, real, que els 
envoltava. 

 
 366 El pensament dels immortals esdevenia una filosofia 

d’essències abstractes, que havia perdut el seu interès 
humà en allunyar-se de la realitat viva i bategant. 
Aquesta realitat càlida i tangible era menyspreada en la 
seva individualitat, en la seva contingència, en la seva 
variada mutabilitat. Només l’universal, el necessari i 
l’immutable era considerat per ells com a objecte de la 
ciència i de la reflexió filosòfica; és a dir, l’essència 
que es repeteix invariablement a cadascú dels individus 
de l’espècie i que, unívocament, es pot predicar de 
cadascun d’ells, juntament amb les propietats generals 
que, necessàriament, d’ella se’n deriven. 

  L’òrgan i l’instrument per conèixer aquestes essències 
era l’enteniment o raó, que formava conceptes 
universals i abstractes amb els quals construïa 
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proposicions, principis, hipòtesis, axiomes, lleis, 
raonaments, lemes i conclusions de valor universal. 
Amb aquests conceptes, definicions, postulats, 
teoremes, demostracions, corol·laris, etc., erigia 
sistemes d’harmonia arquitectònica en els quals tot 
estava lligat i correlacionat. Aquests sistemes eren 
considerats -per aquells homes d’aparença primitiva i 
furtiu esguard- com la representació intel·lectual de la 
realitat, com la idea del món, que era vist com una 
estructura racional reflectida en el sistema. 

  La raó humana dels immortals s’enamorà tant de les 
seves pròpies construccions, que les constituí en 
objecte únic, directe i immediat del coneixement i del 
filosofar. Els troglodites, aleshores, s’allunyaren de la 
realitat, es desentengueren de l’existència o bé la 
posaren entre parèntesi. El saber de les coses no 
augmentava per suposar-les existents. Acabaren per 
absorbir-ho tot en el pensament. Posteriorment, el 
seu essencialisme es convertí fàcilment en 
racionalisme que, portat a les darreres conseqüències, 
esdevingué en idealisme, propiciant una dissociació 
radical entre l’home i el filòsof. (Segles després, és ben 
conegut que al món sorgeix l’existencialisme, que 
reacciona contra aquest estat de coses: front a 
l’essència proclama l’existència concreta i singular; 
front als conceptes abstractes de l’enteniment, 
l’experiència viva de la realitat; front al sistematisme, 
la riquesa paradoxal del real20. En resum, una tornada 

                                                 
20 Els orígens de l'existencialisme es poden situar en Sören Kierkegaard, però 
també figuren com a existencialistes Heidegger i Sartre. Un antecedent de 
l'existencialisme és la filosofia de l'existència, iniciada per Karl Jaspers. 
L'existencialisme és un moviment filosòfic que va tenir com a marc cultural -
pessimista, tràgic i destructor- l'Europa d'entreguerres del segle XX. Amb aquest 
rerefons, l'existencialisme -que és una filosofia de l'existència- va esdevenir 
l'expressió radical d'un segle en crisi que, des de Kierkegaard i Nietzsche, 
contemplava impàvid l'anorreament de tots els valors morals. L'existencialisme 
sorgeix, a l'ensems, com una actitud de rebuig de la llarga tradició filosòfica 
encarnada en el "cogito" cartesià i en la dialèctica de Hegel; com un crit de combat 
contra el pensament especulatiu, apostant per un pensar de tipus existencial que 
situï l'home concret al bell mig de la seva pròpia reflexió. Quan l'home arribarà a 
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de les idees a les coses, que jo personalment vaig tenir 
l’avinentesa de practicar amb Heidegger, Jaspers, 
Kierkegaard i el propi J.P. Sartre). 

  En aquest sentit, m’atreveixo a donar una primera visió 
de l’existencialisme tot emprant la de J.D. Robert (La 
vie de l’existencialisme en France): “L’existencialisme 
és un retorn a l’existència concreta, com a font 
indispensable d’una filosofia que no es resigna a ésser 
un sistema abstracte, construït a banda de l’experiència 
i de la vida”. També es podria aplicar aquí la definició 
que es dóna a l’encíclica Humani generis, per cert de 
sentit ben contrari: “Filosofia aberrant, que rebutja les 
essències immutables de les coses i no es preocupa més 
que de l’existència de cadascuna d’elles”. 

 
 369 Potser també feien els troglodites –en la seva 

abstracció mental dels assumptes terrenals– com volia 
o demanava el poeta: Fes com el rossinyol, que no 
mira a la terra des de la branca verda on canta. 

 
 384 Així com als jocs d’atzar les xifres parells i les senars 

tendeixen a l’equilibri estadístic o equiprobabilístic en 
augmentar el nombre de successos (repeticions), així 
com els errors de mesura tendeixen a compensar-se 
gaussianament mitjançant una distribució teòrica de 
freqüències de tipus normal21, així també s’anul·len i 

                                                                                                                
comprendre que l'existència és contingència radical i finitud irremeiable, que 
l'existència és "l'ací de l'ésser" i abandonament absolut, haurà desvetllat el misteri 
de la llibertat. Aquest és l'ésser de l'existència: la llibertat, és a dir, contingència no 
remissible a valors superiors ni a cap fórmula de transcendència. I aquesta és, 
amics meus, la meditació de l'existencialisme. 
21 La distribució normal, també coneguda com a distribució gaussiana, és una 
important família de distribucions de probabilitat contínues i és aplicable a molts 
camps. La importància de la distribució normal en les ciències naturals i del 
comportament rau en el teorema central del límit. Aquest teorema estableix que la 
suma d'un elevat nombre d'efectes independents segueix (aproximadament) una 
distribució normal. D'aquesta manera, és útil en processos en els quals hi ha errors 
de mesura que es deuen a un elevat nombre de factors, tots ells contribuint una 
petita porció a l'error total. En la teoria de probabilitat i d'inferència estadística, el 
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es corregeixen l’enginy i l’estolidesa, les llums i les 
ombres, la penúria i l’opulència, el vici i la virtut, la 
calor i el fred, el valor i la covardia, el dia i la nit, la 
bellesa i la lletjor, la crueltat i la pietat. Potser que, tal 
com diu Borges, el rústec poema del Mío Cid és el 
contrapès exigit per un sol epítet de les Èglogues de 
Virgili o per una sola sentència d’Heràclit. 

  En aquest ordre d’idees -prefixant tots llurs actes vitals 
(vegeu la nota al vers 151)-, vaig conèixer no pocs 
immortals que feien el mal perquè als segles futurs 
resultés el bé, o àdhuc ja ho haguera resultat als segles 
pretèrits. Jutjats d’aquesta mena, tots els nostres actes 
són justos, però també indiferents, i no hi ha mèrits 
morals o intel·lectuals a l’espècie humana. Entre els 
immortals, cada acte i cada raonament és la tornaveu 
d’altres que l’antecediren al passat, sense 
començament visible (sense referència inicial 
temporal), o bé el fidel presagi d’altres que, al futur, es 
repetiran fins a l’indicible. Tot està com perdut entre 
infinits miralls: cap cosa pot esdevenir-se una sola 
vegada i res al món és preciosament precari. 

 
 385 Fóra un riu de la terra que només seria reflex d'un altre 

riu del cel. Gairebé res és casual: tot està 
matemàticament predeterminat. Suposar un error a les 
Sagrades Escriptures és senzillament intolerable, com 
també ho és admetre un fet casual en el més 
transcendental i preciós esdeveniment de la història del 
món. Ergo, fins i tot la traïció de Judes Iscariot no fou 
pas casual22; fou un fet prefixat que té el seu lloc 

                                                                                                                
teorema central del límit garanteix que un llarg nombre d'estadístics segueixen la 
distribució normal, si més no aproximadament. Per exemple, la mitjana mostral o 
els estimadors màxim versemblants segueixen més o menys una distribució normal 
sota certes condicions matemàtiques que són força generals. 
22 Judes Iscariot ocupa el darrer lloc en les llistes dels dotze apòstols. Traí Jesús 
revelant al sanedrí el lloc on passaria la nit. Segons l'evangeli de Sant Joan, Judes 
no creia de debò en Jesús i sostreia diners de la caixa comuna. El record del seu 
suïcidi, penjant-se d’una olivera,  anava lligat al nom d'un camp de Jerusalem. Sant 
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misteriós en l'economia de la Redempció. El Verb, 
quan es féu carn, passà de la ubiqüitat a l'espai, de 
l'eternitat a la història, de la joia sense límits a la 
mutació i a la mort. Per a correspondre a aquest 
monstruós sacrifici era necessari que un home –en 
representació de tots els homes– fes un sacrifici 
similar. Judes, únic entre els dotze apòstols, fou aquest 
home, ja que intuí la secreta divinitat i el terrible 
propòsit de Jesús. El Verb s'havia rebaixat a mortal, i 
Judes, deixeble del Verb, podia rebaixar-se a delator 
(el pitjor delit que la infàmia suporta) i a ésser hoste 
permanent del foc que no s'apaga. L'ordre inferior és 
només un mirall de l'ordre superior; les formes de la 
terra corresponen mimèticament a les formes del cel; 
les taques de la pell són un mapa reduït de les 
incorruptibles constel·lacions siderals. Judes reflecteix, 
d'alguna manera, el propi Jesús. 

  Aquesta teoria, nogensmenys, ha estat refutada per 
teòlegs de totes les confessions: Lars Peter Engström 
l'acusà d'ignorar –o de preterir– la unió hipostàtica23; 
Axel Borelius, de renovar l'heretgia dels docetes (que 
atribuïen a la persona de Jesucrist un cos aparent i 
negaven tota realitat a la seva vida humana); el bisbe 
de Lund, de contradir el tercer versicle del capítol vint-
i-dosè de l'evangeli segons Sant Lluc ("Satanàs 
s'apoderà de Judes Iscariot, que era dels dotze…"). 

 
 386 La concepció històrica-integral del món i de 

l’existència humana com a sistema de precises 
compensacions -que tan vastament influí en els 
immortals- no és solament filosòfica o immaterial: 

                                                                                                                
Mateu i els Actes dels Apòstols el conten diversament, seguint models bíblics de la 
mort de l'impiadós. 
23 És la unió de dues naturaleses en una sola persona. Només es dóna en un cas: 
Jesucrist, que és Déu i home a la vegada. La doctrina de l´Església catòlica 
ensenya la unitat personal d´ambdues naturaleses, completes i perfectes, en l’única 
persona de Crist, que és divina (el Fill de Déu). 
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segons el vell principi de l’acció i la reacció24, 
ambdues són iguals i contràries, o dit d’altra manera: 
les accions mútues entre dos cossos són sempre iguals 
i adreçades en sentits oposats. Quan un cavall 
arrossega un carro experimenta una força cap enrera de 
magnitud igual a la que ell exerceix sobre el vehicle. El 
moviment és degut a què, mitjançant el frec dels cascs 
o unglots del cavall amb el terra, es produeix una força 
que possibilita el desplaçament del conjunt (cavall i 
carro) en relació al paviment. Si no hi hagués frec, no 
fóra tampoc possible el moviment: per la mateixa raó, 
els viatgers d’un vehicle no poden posar-lo en 
moviment encara que l’empenyin interiorment amb 
totes llurs forces. Ni Hèrcules podria fer-ho. I això ho 
dic amb ànim dissuasori front a la propera vaga 
d’autobusos. 

 
 392 La cultura semítica deixà una empremta força notable a 

tota la Mediterrània. Personalitats rellevants del 
moviment talmudista iniciat a Espanya en el segle XI 
foren els barcelonins Isaac ben Reuben, poeta litúrgic i 
comentador del dret civil del Talmud, i el filòsof Juda 
ben Barzilai († 1130). També brillà llavors el 
matemàtic i astrònom Abraham bar Hiya († 1136), 
natural de Barcelona. L’aljama d’aquesta ciutat, 
juntament amb la de Girona, fou una de les de terres 
hispàniques que produí més savis i escriptors jueus. A 
les zones ocupades pels sarraïns florí una doble 
civilització judaica i musulmana. Menahem ben Saruk 

                                                 
24 La tercera llei de Newton (acció i reacció) ens diu que sempre que un cos 
exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força igual i de 
sentit contrari sobre el primer. Matemàticament, això es pot expressar de la 
següent manera: 

 
A més a més, aquestes dues forces es troben sobre la línia que uneix el centre de 
massa dels dos cossos. No hem d'oblidar que aquestes dues forces, tot i que tenen 
el mòdul i la direcció iguals i el sentit oposat, no es contraresten, ja que estan 
aplicades sobres cossos diferents. 
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(† 970), un dels tres savis que han estat considerats 
com els creadors de la civilització hispano-jueva, sortí 
de l’aljama de Tortosa, ciutat culta i riberenca de 
l’Ebre, que un segle més tard produí el gran mahometà 
Ibn Abí-Randaga, autor del Lluminar dels reis. Per cert 
que l'escriptor més important en llengua àrab nascut en 
terres catalanes, fou Abu-Bakr, també conegut amb el 
sobrenom d'el Tortosí. Un dels seus tractats, El llibre 
de les novetats i les innovacions, és una obra que 
l'arabista Mikel d'Epalza defineix com portadora d'un 
"reformisme social islamístic", propi dels almoràvits 
del Magrib i al-Andalus a finals del segle XI i principis 
del segle XII. 

  El fanatisme mahometà dels almuhadis provocà, a 
mitjan segle XII, la dispersió de les escoles judaiques 
d’al-Andalus; aleshores, les aljames catalanes i del 
Migdia de França acresqueren llur vàlua científica amb 
la dels savis fugitius que s’hi acolliren, els quals 
contribuïren, al mateix temps, a la propagació universal 
de la ciència aràbiga que jo personalment vaig tenir 
ocasió de practicar (390-394). 

 394 També per aquells anys vaig conèixer Abulgualid 
Muhammad ibn-Ahmad ibn-Muhammad ibn-Ruschd 
(un segle trigaria aquest llarg nom en arribar a 
l’hispànic “Averroes”, que va escriure tres comentaris 
de distinta extensió a les obres aristotèliques, tot 
passant per Benraist i per Avenriç, i encara per Aben-
Rassad i per Filius Rosadis), que redactà l’onzè capítol 
de l’obra Tahafut-ul-Tahafut (“Destrucció de la 
destrucció”), en la qual es manté, contra l’asceta pèrsic 
al-Ghazzali (1058-1111), autor del Tahafut-ul-falasifa 
(“Destrucció dels filòsofs”, en la qual acusa la filosofia 
d’ésser una gran font d’errors i estableix que el camí 
per arribar a Déu no és pas l’especulació filosòfica sinó 
l’exercici ascètic i la contemplació mística), que la 
divinitat només coneix les lleis generals de l’univers i 
allò que fa referència a les espècies, però no a 
l’individu. L’enteniment passiu mor amb l’home i 
només és immortal l’enteniment agent, que en ésser 
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comú per a tots els homes, frustra la immortalitat 
personal. 

  I ara proposo a l’amable lector, com exercici 
recapitulador, la repetició sistemàtica -unes quinze 
vegades- del primer nom àrab que apareix al 
començament de la present nota. 

 
 397 És lamentable reconèixer les meves mancances 

memorístiques, quan altrament hi ha casos de memòria 
prodigiosa enregistrats a la Naturalis historia de 
Plini25. Així, per exemple, Borges apunta com Cir I 
d'Ansham, rei dels perses, fill de Teispes, a la segona 
meitat del segle VII a. de C. sabia cridar pel seu nom 
tots els soldats dels seus exèrcits; Mitridates VI dit 
"Eupator", rei de Pont des de l'any 111 a. de C. fins al 
63 a. de C., administrava la justícia en els vint-i-dos 
idiomes del seu imperi; el poeta Simònides –nascut el 
556 a. de C. i mort a Agrigent pel 468 a. de C.– fou 
l'inventor de la mnemotècnia (l'art de desenvolupar la 
memòria humana mitjançant els exercicis apropiats); el 
filòsof grec Metrodor, deixeble d'Epicur, professava 
l'art de repetir amb fidelitat total allò que escoltava 
només una sola vegada. 

 
 408 La personalitat del mallorquí Raimon (Ramon) Llull 

(1235-1316) em captivà. Fou un gran apòstol i un gran 
místic: la seva obra filosòfica (escrita majoritàriament 

                                                 
25 Escriptor i científic romà. Va néixer a Como i va estudiar a Roma. Va romandre 
més d'una dècada en l'exèrcit, participant en les campanyes de Germania. 
D'aquesta època daten uns escrits de tàctica militar així com una Crònica de 
Germania que s'ha perdut, però que va ser citada i utilitzada per Tàcit. De volta a 
Roma, l'any 57, va viure aïllat però, a la mort de Neró, l'emperador Vespasià el va 
anomenar ambaixador a Hispània l'any 73. Durant aquesta època va escriure una 
Història de Roma que tampoc es conserva i la seva famosa Història Natural, obra 
dedicada a Tit i publicada l'any 77. En ella recull abundant informació sobre els 
coneixements de la seva època referents a les més diverses matèries: cosmologia, 
geografia, medicina, antropologia, etc. L'any 79 va tornar a Itàlia i, segons relata el 
seu nebot Plini el Jove, va morir en una erupció del Vesubi mentre estudiava els 
fenòmens associats al vulcanisme. 
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en català antic; de fet, fou el primer autor europeu a 
escriure obres d’aquest tipus en un idioma romànic o 
neollatí) era adreçada a la consecució d’aquells fins, 
amb una ideologia que es movia en el corrent de 
l’agustinisme franciscà, però amb trets molt personals 
i, de vegades, es mostra com a rigorós 
intel·lectualista26. Aquest és el cas de la seva Ars 
Magna, una mena de combinatòria apriorística 
d’elements simbolitzats per lletres en què principis, 
qüestions, subjectes, atributs i figures es conjuminen 
entre si per plantejar i resoldre automàticament 
qualsevol problema. 

 
 412 Per aquells temps, vaig voler analitzar les relacions 

existents al llarg de la història entre la Filosofia, la 
Física General i les altres Ciències, i en particular la 
substitució de l’anomenada “Filosofia de la Natura” 
(vegeu les notes als versos 45 i 100) per la Física 
General en el paper de producció de lleis generals de 
validesa pretesament universal. Aquestes 
consideracions històriques em portaren a una reflexió 
(filosòfica) sobre el paper jugat per la Física General en 
el conjunt del saber científic, distingint així mateix 
entre aquella disciplina i les diferents branques 
particulars de les Ciències Físiques. 

  Des dels seus mateixos orígens, la Ciència Física ha 
entrat en col·lusió amb la Filosofia de la Natura, 

                                                 
26 Durant la seva vida, Ramon Llull va perseguir la unitat de la humanitat sota una 
mateixa idea religiosa, idea que el va portar a abandonar la seva vida de cavaller i 
dedicar-se a l’estudi i la predicació. Va prendre l’art com a vehicle efectiu de 
conversió, escrivint més de 400 obres. Va aprendre àrab i va viatjar per l’Orient 
enfrontant-se de manera dialèctica als infidels. Tot i que es va mantenir laic durant 
bona part de la seva vida, el 1295 es va fer terciari franciscà. Molts filòsofs 
posteriors van rebre una gran influència de la seva obra, entre ells Giordano Bruno 
i Leibniz. La seva obra va estar orientada cap a la creació d’un sistema 
incontestable que pogués descobrir la veritat als infidels, però al mateix temps li va 
servir per a dur a terme avanços significatius en molts aspectes, com ara la 
retòrica, la ciència o l’ensenyament. Va fundar monestirs on l’objectiu principal 
era l’aprenentatge de la llengua àrab. De la seva tasca com a poeta ens han arribat 
dues obres, Desconhort i el Cant de Ramon. 
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enfrontant-se amb els problemes tractats per aquesta. 
Sabem que la Física de Galileu i Newton va tirar per 
terra la divisió en “món sublunar” i “món supralunar”, 
en plantejar que el moviment dels cossos celestes 
estava regit per les mateixes lleis que el moviment dels 
cossos terrestres. D’aquesta manera, la Física moderna 
sorgia amb una palesa voluntat d’universalitat: de fet, 
la Llei newtoniana de la gravitació serà, durant molt de 
temps, paradigma de Llei Científica Universal. I és 
precisament aquesta universalitat la que provoca una 
interferència entre la Ciència Física i la Filosofia de la 
Natura: d’acord amb la concepció tradicional, allò 
general seria conegut mitjançant el pur raonament, 
reduint el paper de l’observació al coneixement d’allò 
particular: l’harmonia existent entre Filosofia d’allò 
general i Ciència d’allò particular venia donada per una 
neta “divisió de treball”; i aquest “modus vivendi” es 
trenca quan la Física galileo-newtoniana pretén inferir 
conclusions universals a partir de l’observació. 

  Això és tot just allò que, en subvertir la relació entre 
teoria-general i observació-particular, dóna un caràcter 
filosòficament “subversiu” a la Física galileo-
newtoniana. En Aristòtil hi ha també molta observació, 
força experimentació; no és per tant la presència 
d’aquesta, sinó el paper que juga, allò que suposa, al 
meu entendre, un trencament en la història del 
pensament humà. Però aquesta fracció no es produeix 
subjectivament, de sobte, de forma completa: el mateix 
Newton es veu forçat a interpretar com un artifici 
l’acció a distància que pareix inferir-se de la seva Llei 
de Gravitació (M. A. Tonnelat. Les vérifications 
expérimentales de la relativité générale. Ed. Masson et 
Cie. Paris, 1964, pàg. VII-VIII), per tal de no enfrontar-
se amb el paradigma filosòfic prèviament dominant. 
Però no és tant la consciència subjectiva dels seus 
autors com les conseqüències objectives del seu treball 
el que té repercussions fonamentals per a la història 
general de les ciències. 

 
 417 De fet, vaig anar més lluny: fent treballs d’astronomia i 

recalculant les taules de paral·laxi de finals de l’Edat 
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Mitjana. Com és sabut, les taules astronòmiques que 
permeten la previsió d’eclipsis han d’incloure 
necessàriament una taula de paral·laxis que ajustin la 
conjunció geocèntrica del Sol i de la Lluna amb 
l’observada, cosa imprescindible en el cas de 
considerar la visibilitat dels eclipsis solars. Recordem 
que la paral·laxi d’un astre és la diferència entre la seva 
distància zenital, mesurada per un observador sobre la 
superfície terrestre, i la seva distància zenital 
geocèntrica. És un angle no negatiu que s’anul·la quan 
l’astre es troba sobre el zenit de l’observador i és 
màxim (paral·laxi horitzontal) quan es troba sobre 
l’horitzó. Quan l’astre considerat és la Lluna, aquesta 
diferència angular pot assolir un valor pròxim a 1º, arc 
que el satèl·lit recorre en un temps d’1h. 50 min. 
aproximadament. Per tant, en qualsevulla explicació 
del moviment lunar i en la predicció d’eclipsis solars, 
la teoria de la paral·laxi té un paper de primer ordre. 

  Al llarg de tota l’Edat Mitjana, la determinació de les 
paral·laxis solar i lunar es basà en la teoria que havia 
exposat Ptolomeu (s. II) en el seu Almagest (vegeu 
Llibre V, cap. 17 i 18, en Toomer, G. J., Ptolemy’s 
Almagest, Springer-Verlag, 1984, pàg. 258-273) i que 
conté bàsicament dues parts. D’una banda, una teoria 
en altura (Neugabauer, O. A History of Ancient 
Mathematical Astronomy. Springer-Verlag, 1975, pàg. 
112-115; Chabàs, J. Teoria de la paral·laxi en 
l’astronomia antiga. Treballs de Física), l’objectiu de 
la qual és la determinació del valor de la paral·laxi 
sobre el cercle vertical que passa per l’observador, i 
una segona part que permet de descompondre la 
paral·laxi en els seus components eclíptics, la qual cosa 
requereix determinar l’angle que forma l’eclíptica amb 
el cercle vertical27. 

                                                 
27 El pla de l'eclíptica és el pla geomètric que conté l'òrbita de la Terra. 
L'eclíptica és la intersecció del pla de l'eclíptica amb l'esfera celeste. També es pot 
definir com el camí aparent del Sol, al llarg d'un any, sobre el fons d'estrelles fixes 
respecte a un observador terrestre. L'eclíptica és un cercle màxim que actualment 
forma un angle de 23º 27' amb el pla de l'equador celeste, angle conegut amb el 
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  La teoria de la paral·laxi exposada per Ptolomeu 
romangué pràcticament inalterada fins al segle XVII. 
En les obres astronòmiques medievals no és freqüent 
trobar-hi explicacions detallades d’aquesta teoria. 
Normalment, els autors remetien en darrera instància a 
Ptolomeu i presentaven llurs resultats en forma de 
taules que consten de dotze subtaules, una per a cada 
mes de l’any (per al dia d’entrada del sol a cada signe 
del zodíac). En diversos autors, com el mateix 
Ptolomeu (Taules Manuals, en Halma, A., 
Commentaire de Théon d’Alexandrie sur les Tables 
Manuelles Astronomiques de Ptolémée. París, 1822-
1823), al-Battani, al segle IX (Nallino, C.A., Al-Battani 
sive Albatenii Opus Astronomicum, 3 vols., Milà, 
1899-1907) i Alfons X el Savi, al segle XIII (Tabulae 
Astronomicae, edició d’Erhardus Ratdolt Augustensis, 
1483) hom troba fins a set jocs de dotze subtaules per a 
diverses latituds; d’altres, com Levi ben Gerson al 
segle XIV (Goldstein, B.R., The Astronomical Tables 
of Levi ben Gerson. Hamden, Conn., 1974), Jacob ben 
David Bonjorn al mateix segle (Millàs Vallicrosa, J.M. 
Una traducción catalana de las Tablas astronómicas 
de Jacob ben David Yomtob, en 1361, de Perpignan, 
Sefarad, vol XIX, pàg. 365-371) i Abraham Zacut al 
segle XV (Almanach Perpetuum, Biblioteca Nacional 
de Madrid), es limiten a calcular les dotze subtaules 
per a la latitud de llurs ciutats o d’altres properes a la 
seva. Els dos últims varen plantejar-se el problema 
sempre difícil de la paral·laxi, amb la idea d’ajustar-lo 
a les latituds de les seves ciutats, tot incorporant els 
paràmetres bàsics que creien més ajustats i les 
aportacions astronòmiques que el pas del temps anava 
procurant. Malaguanyada la circumstància que, 
quan jo feia els meu càlculs, ja havia oblidat la dada 
geogràfica decisiva de la Ciutat dels Immortals! 

 

                                                                                                                
nom d'obliqüitat de l'eclíptica i fou mesurada per primera vegada per l'astrònom 
grec Eratòstenes en el segle III aC, que va obtenir sorprenentment un valor de 23º 
51' 19", encara que alguns historiadors suggereixen que el càlcul d'aquest va ser de 
24º, devent-se el refinament posterior a Claudi Ptolomeu. 
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 420 Posteriorment, he sabut que a Londres, a la primavera 
de l’any 1929, l’anticuari Joseph Cartaphilus, 
d’Esmirna, oferí a la princesa de Lucinge els sis 
volums de la Ilíada de Pope en quart menor (1715-
1720). En rebre’ls, la princesa intercanvià unes poques 
paraules amb ell. Era un home d’esquifida estatura, 
consumit i terrós, d’ulls i barba grisos, de trets 
singularment erràtics. Es manifestava amb fluïdesa i 
prou ignorància en diverses llengües; en pocs minuts, 
passà del francès antic a l’anglès, de l’anglès al català 
occidental i d’aquest a una conjunció enigmàtica 
d’espanyol sefardític de Salònica i de portuguès-xinès 
de Macau (al capdavall, una mena de “xarnego” 
arqueològic). Per l’octubre del mateix any, la princesa 
va sentir, per un passatger del “Zeus”, que Cartaphilus 
havia mort a la mar, una nit de tempesta, en retornar a 
Esmirna, i que li havien donat cristiana sepultura a 
l’illa d’Ios. 

  Resem un parenostre pels morts i pels vius! 
 
 422 Com ja he dit anteriorment, hi ha altres dades i 

successos que he volgut negligir per tal de no dilatar 
excessivament el poema. I així, per exemple, recordo 
haver discutit, al 1729, l’origen de la Ilíada amb un 
professor de retòrica anomenat Giambattista Vico: les 
seves raons em semblaren irrefutables. Curiosament, 
com recalca Ernesto Sábato i recull Borges, aquest 
italià defensava que Homer és un personatge simbòlic, 
com ho eren Remus o Aquil·les. Pocs lustres abans, 
escoltava d’Isaac Newton (1642-1727) precises 
explicacions respecte a les lleis de la gravitació 
universal amb motiu de la presentació del seu llibre 
Philosophiae Naturalis Principia Mathemathica 
(1687); portava el cap embenat per causa de cop de 
poma. 

 
 423 També, per aquells anys, vaig tenir l’avinentesa de 

col·laborar en els treballs que feren alguns científics 
catalans, concretament els pertanyents a la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, entre els 
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anys 1764 i 1837. Els fundadors de la Conferencia 
Physica foren homes amb certs coneixements 
científics, i alguns d’ells havien estat alumnes del P. 
Tomàs Cerdà (1715-1791) a Cervera o al Col·legi de 
Cordelles (el 1753, T. Cerdà publicà una obra per a les 
seves classes a Cervera en la qual dóna entrada a les 
Matemàtiques i a les Ciències Experimentals: Iesiutiae 
Philosophiae Theses contentiosem et experimentalem 
philosophandi). Altres eren metges o apotecaris. El que 
em semblava més instruït en ciències era Francesc 
Subiràs i Barra; fou ell qui llegí el “Discurs Inaugural” 
de la Conferència, el 18 de gener de 1764, que tenia 
una empenta fabulosa i una gran clarividència pel que 
feia a la situació científica del moment històric. S’hi 
manifesta que allò que els impulsà a associar-se és 
“aprendre Física per mitjà d’experiències”. Expressa 
clarament que començaran per un Curso Physico-
mathematico experimental. Proposen com a text “el 
Musschenbroek en les seves Instituciones o Ensayos 
Physicos” i afirmen que més endavant ja podran 
emprendre treballs particulars. Ja en el Discurs 
inaugural es diu que es faran experiments, i puc 
afirmar, com a testimoni, que des de bon començament 
en feren. 

  El 1766 canvia de nom i passa a Reial Conferència 
Physico-Mathemàtica; la nova situació comportava 
unes determinades obligacions públiques. S’acordà que 
per entrar-hi s’havia de presentar un treball geomètric 
(jo ho vaig fer sobre mesurament de superfícies 
agràries). Es redactaren uns nous Estatuts, que 
expressaven molt clarament l’interès per l’aplicació de 
la ciència i recomanaven de treballar amb les millors 
obres físico-naturals estrangeres. 

 
 427 La derrota militar, donada la seva predeterminació, no 

em preocupa gens ni mica (veure el comentari o nota al 
vers 151. Rellegir, endemés, els versos 12 i 397, encara 
que al primer d’ells, el subjecte o protagonista és el 
minotaure). Fins i tot -res té a veure això amb el 
masoquisme- em podia satisfer la derrota perquè 
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s’havia produït, car estava innombrablement lligada a 
tots els fets que són, que foren i que seran i perquè 
censurar o complànyer-se d’un sol fet real és blastomar 
de l’univers sencer. 

  Tanmateix, això no vol dir que no s’hagin de festejar 
les victòries aconseguides amb esforç i sacrifici, tal 
com ens recorda Gerard Vergés (L’ombra rogenca de 
la lloba. Ed. Proa. Barcelona, 1982, pàg. 43): “Celebra 
el triomf un general victoriós; però no hauria mai 
vençut si no hagués lluitat; i com més gran fou el perill 
de la batalla, més gran fou també el goig de la victòria” 
(Sant Agustí, bisbe d’Hipona: Confessionum libri 
tredecim, Llib. VIII, cap. 3, n. 7). 

 
 428 No recordo amb quin motiu, vaig conèixer el gran 

teòleg i hebraista Johannes Forkel (1799-1846), que 
aplicà la dialèctica de Hegel a la cristologia. Per cert 
que la seva versió literal d’alguns dels Llibres Apòcrifs 
va merèixer la censura ferotge de Hengstenberg i 
l’aprovació entusiasta de Thilo i Geseminus. Un segle 
després, entraren en ma vida Nietzsche (1844-1900) i 
Spengler (1880-1936). Observa un escriptor (no 
recordo el nom) del segle XVIII que ningú no vol deure 
res als seus contemporanis; jo, per a deslliurar-me 
d’una influència que pressentia opressora (però, quins 
són els meus contemporanis?), vaig escriure (no 
recordo on) un article titulat Abrechnung mit Spengler, 
en el qual feia notar que el monument més inequívoc 
dels trets que l’autor anomena “fàustics” no és el 
miscel·lani drama de Goethe (1749-1832), sinó un 
poema llatí redactat ja fa més de vint segles, el De 
rerum natura, de Titus Lucretius Carus (94 a. de C.-51 
a. de C.). Lucreci, com l’anomenem familiarment, 
exposa amb entusiasme les doctrines moralitzants de 
l’escola filosòfica fundada per Epicur (342 a. de C.-271 
a. de C.), intentant explicar els fenòmens naturals amb 
els principis de l’atomisme. Segons els epicuris tot està 
format per aplecs, enmig de l’espai buit, d’uns 
corpuscles petitíssims, indivisibles i eterns: els àtoms. 
Aquests estan sempre en moviment i es diferencien 



 

 74 

entre ells per la grandària i la forma i, en conseqüència, 
per la mobilitat i les capacitats d’interacció amb els 
altres; seguint la terminologia lucreciana els hi podem 
donar diversos noms, com ara semences, elements, 
corpuscles, partícules, etc. 

  Vaig fer justícia, nogensmenys, a la sinceritat del 
filòsof de la història, al seu esperit radicalment 
alemany (kerndeutsch), militar. Altres nacions viuen i 
escriuen les planes de la seva història amb innocència, 
com els minerals o els meteors; Alemanya és l’espill 
universal que tot ho rep, la consciència del món (das 
Weltbewusstsein). Goethe28 és, amics meus, el 
prototipus d’aquesta comprensió ecumènica. No li 
censuro, però tampoc no hi veig en ell l’home fàustic 
de la tesi sostinguda per Oswald Spengler. 

 
 435 Més concretament, en algun lloc indeterminat de la 

costa mediterrània compresa entre l’actual Tarragona i 

                                                 
28 En alguna ocasió s’ha dit que Goethe és un epígon de la il· lustració francesa, i 
crec que és ben bé així. Com Jean-Jacques Rousseau cultiva la botànica, com 
Diderot reflexiona sobre la transmutació de les espècies, com Buffon escriu de la 
natura amb un estil insuperable, com Voltaire encunya obres de teatre clàssiques 
(Ifigènia en Tauride, 1787; Tasso, 1790), com Erasmus Darwin (un altre «il· lustrat 
francès» desplaçat) promou la unió de la ciència i de la poesia. És aquesta 
inesgotable curiositat, juntament amb la fecunda materialització de les seves 
inquietuds, el que manté tan incòlume la seva figura, el que ens produeix una 
admiració profunda. Els seus pensaments, les seves memòries (Poesia i veritat, 
1833; o Viatge a Itàlia, 1816) són a vessar de saviesa, de punts de vista originals, 
o com ell diria, remarcant el mot, d’idees. Vet ací el que fa d’ell un clàssic 
immarcescible, aquest gavadal de pensaments, de propostes, d’aforismes, de 
sentències, de possibilitats. La lectura de les Converses amb Goethe (1836-1848), 
obra del jove poeta Johann Peter Eckermann, ens descobreix la seva veu, i la seva 
mirada d’abast infinit. Fins i tot quan s’enganya és gloriós, com ara quan intenta 
demostrar els errors de l’òptica de Newton. Perquè és precisament aquesta actitud 
de buscar valors universals el que li fa negar l’òptica newtoniana, i mantindre, en 
contra del científic anglès, que la llum és una substància indivisible, simple i 
homogènia. No hi ha treball en el que Goethe no arrisqui, no posi tot el seu ser, no 
cerqui transcendir. Tot en ell es dirigeix cap aquesta necessitat d’encunyar la seva 
immortalitat. 
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Castelló de la Plana, a l’Hispània oriental, prop de la 
desembocadura actual del riu Iber (Ebre). 

 
 439 Si el resultat del glop d’aigua fou el que va ser, ho és, 

sense dubte, pel complex sistema de compensacions 
universals al qual ja ens hem referit abans (vegeu les 
notes als versos 384 i 386) i no a causa de l’elevat grau 
de contaminació química i orgànica que, 
dissortadament, caracteritza, en els últims temps, els 
rius d’aquest tram del litoral mediterrani (com podria 
arribar a creure algun malpensat). 

 
 448 Aleshores vaig sentir una veu que em deia des del cel: 

Escriu això: Feliços els qui des d'ara moren en el 
Senyor. Sí, diu l'Esperit: reposen del seu treball, 
perquè les seves obres els acompanyen (Apocalipsi 
Sant Joan, 14, 13). 

  Al capvespre de ma vida, com els epicuris, penso que 
cal bandejar la por a la mort. Ells pensaven que el 
complex d’àtoms que constitueix el cos conté altre 
complex d’àtoms més subtils i perfectes, que és 
l’ànima. Mentre l’ànima resta lligada al cos i tancada 
en ell, l’home viu, pensa, estima, sent; però l’ànima no 
pot romandre en cohesió sinó és dintre el cos i en 
relació amb ell. Quan per diverses causes fisiològiques 
els àtoms del cos es disgreguen, l’ànima no hi pot 
restar, i els seus àtoms tornen al remolí de la natura. 

  Com les de Leucip i Demòcrit, pares de l’atomisme, la 
major part de les obres d’Epicur s’han perdut. Però la 
seva lletra a Pítocles, per bé que de paternitat discutida, 
conservada dins l’obra de Diògenes Laerci, ens permet 
completar lleugerament alguns punts del De rerum 
natura. Val la pena contrastar els conceptes de Lucreci 
amb els d’Aristòtil (384 a. de C.-322 a. de C.), segons 
que es troben expressats en els seus Meteorologica i 
amb els de Sèneca (4 a. de C.-65 d. de C.), que els 
exposà en les Naturales Quaestiones, avui mutilades. 
He escollit Aristòtil i Sèneca com a exponents de 
concepcions radicalment distintes de les epicúries i en 
clara competència amb elles. 
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  No puc estar d’acord, però, en el fet que no existeixi 
una vida enllà de la mort. 
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primer premi de poesia “Mossèn Cinto Verdaguer” de l’Ateneu de Tarragona, 
edició 1998. L’any 2000, en l’editorial malaguenya Corona del Sur, publicà un 
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edicions fins a la data. Ha estat finalista al XVI Certamen Internacional de 
Poesia i Narrativa breu 2007 organitzat per l’editorial argentina Nuevo Ser, 
participant amb diversos poemes en l’antologia titulada “Letras de Oro, 2007”. 
L’any 2011 publicà un conte infantil dedicat a la seva neta i titulat “La nana de 
Sara”, en Onada Edicions, col·lecció Imagina. Als anys 2008, 2010 i 2012 
publicà també a Corona del Sur uns reculls íntims titulats “Àlbum familiar”. 
 


